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Průběh předchozího studia 
V magisterském studiu dosahovala diplomantka výborných výsledků, ateliérová tvorba byla 
klasifikována známkami A, A, Průměr za celé magisterské studium: 1,172. Kvalitní výsledky 
dosahovala i v průběhu bakalářského studia.  
Během odborné praxe získala praktické projekční zkušenosti, podílela se na vypracování 
architektonických i urbanistických studií.  

 

Přístup k vypracování diplomní práce 
Základem práce na variantách návrhového řešení byly velmi kvalitně a hlavně podrobně 
zpracované analýzy. Zástavbu celého rozvojového území členila do etap a logicky rozšiřovala 
zastavění od severu k jihu. K rozpracování zvolila území nazvané Dolní Heršpice, lokalitu 
Pod Větrolamem. Přístup diplomantky k řešení této lokality lze považovat za určitý teoretický 
experiment se zřetelnými východisky. Zastavění lokality blízko dálnice je podmíněno 
překrytím dálnice tubusem, chránícím přilehlé území před škodlivými vlivy. Přestože je tento 
ideový námět vzdálen současné realitě, budoucí rozvoj měst, možná ne příliš vzdálený, bude 
muset reagovat i na využití těchto ploch, které se v současné době jeví jako nevhodné pro 
obytnou funkci. Z hlediska dnešního pohledu do takové lokality náleží samozřejmě pracovní 
aktivity, proto lze hovořit v souvislosti s touto prací o experimentálním námětu pro 
dlouhodobý územní výhled. 
Diplomantka dovedla systematicky pracovat a vyhodnocovat řešenou problematiku ve všech 
souvislostech. 
V průběhu zpracování projektu prokazovala znalosti získané studiem a rovněž pracovní 
schopnosti komplexně zvládnout tématiku urbanistického navrhování. Účastnila se pravidelně 
konzultací, v průběhu zpracování projektu reagovala na připomínky vedoucího práce. 



Práce je přehledně sestavena, grafické zpracování odpovídá požadavkům na kvalitní diplomní 
práci, přílohy jsou průkazné.  
Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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