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Zadání:  
Zadání rehabilitace (nového využití a obnovy) drobných šlechtických sídel, venkovských zámků a 
tvrzí i historických hospodářských dvorů považuji za zásadně důležité, neboť se jedná o silně 
ohroženou kategorii nezřídka vysoce hodnotných staveb, jejíž existence je však klíčová pro 
uchování identity kulturní české krajiny. Navíc tyto areály jsou zpravidla zchátralé či částečně 
zřícené což umožňuje takové pojetí zadání, kde je ve vhodné proporci kombinace rekonstrukce a 
novostavby, což umožní ověřit schopnosti studenta v širším rejstříku. Tomuto záměru vyhovuje i 
zadání rehabilitace zdevastovaného areálu farní budovy a jejího hospodářského zázemí ve 
Vojslavicích.  Zadání je zaměřeno na rehabilitaci této  památky, její oživení s důrazem na šetrný 
přístup k zachovalým částem historických objektů  včetně jednotlivých zachovalých prvků a 
citlivou úpravu prostředí. Návrh bude zahrnovat nové využití budovy fary, hospodářských staveb 
a plochy dvora. Bude navržena přestavba a úprava stávajících objektů s ohledem na jejich 
stavební historii, případně budou do areálu zakomponovány novostavby s ohledem na kontext 
farního areálu a obce Vojslavice   
Stavebně historická část bude zaměřena na analýzu širší lokality  a na stavební dějiny fary – 
analytické plány, proměny funkčního využití jednotlivých místností, inventarizace vybraných 
hodnotných prvků.  
 
Hodnocení SHP:  
Diplomantka zpracovala podrobný rozbor stavebního vývoje areálu, detailní stavebně historický 
průzkum objektu fary včetně schématu využití objektu a podrobné inventarizace prvků. Práce je 
kvalitní, přínosná a zadání bylo bezezbytku splněno. 
 
Hodnocení návrhu: 
Koncept se zabývá oživením souboru zdevastovaných budov areálu, které poučeným způsobem 
obnovuje, doplňuje  a využívá pro nové funkce.  Jedná se o koncepčně ucelené a propracované 
dílo, od řešení celku až po vyvážené pojetí jednotlivých objektů včetně jejich detailního 
propracování. Hodnotím skutečnost, že se diplomantka zabývala i i předpolím areálu (náves, 
prostor u kostela). Návrh revitalizace areálu považuji za mimořádně zdařilý a přínosný pro 
obnovu kultivované atmosféry dnes zničeného prostředí. Obnova historických budov je řešena 
s velkým citem a znalostí včetně zvládnutí  podrobností architektonického detailu. Hodnotím 
snahu o kontext při řešení nové zástavby s využitím rezidují, torzálních pozůstatků  kamenných 
zdí, do kterých jsou zasazovány citlivě novotvary hmot s evokací původního hmotového řešení. 
Diplomantka návrhem nové zástavby, vkomponované do areálu bez zbytečných gest docílila 
kvalitního výsledku.  Hodnotím velmi příznivě celkový koncept, usilující především (a bezesporu 
úspěšně) o obnovu harmonického působení areálu jako celku, včetně řešení doplňkových staveb 
i venkovních úprav, vycházejících z věrohodných podkladů části SHP i díky schopnosti  orientace 
v ikonografických materiálech 
 
Závěr: Celkově konstatuji, že se jedná projekt kvalitní, citlivý a to obě jeho části, části SHP i část 
návrhová. Diplomní projekt snese přísná měřítka a odráží talent autorky i vztah k historickému 
dědictví. Zadání diplomové úlohy je bezezbytku za splněné a doporučuji klasifikaci známkou A 
(výborný), případně s pochvalou za vynikající kvalitu a komplexní přístup. 
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