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zadání diplomové práce:   
1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení 
 
„Zde jsem člověkem, zde smím jím býti.“ (J. W. Goethe) 
Revitalizace vybrané lokality historického centra Moravského Krumlova na areál rekondičního centra pro onkologické pacienty.  
 
Rekondiční centrum jako obytný Pokoj města Moravského Krumlova se má stát místem celostního uzdravení člověka i místa. 
Člověka – poškozeného nemocí na duši i těle, místa – trpícího jizvami po válečném bombardování a odsunem části původních 
obyvatel.  
 
Pokoj jako obytná nika, pokoj jako klid a smíření.  
 

Rakovina je nemoc postihující stále více obyvatel nejen v České republice. Prognózy naznačují, že počet nemocných bude 

nadále růst. Doléčení pacientů před návratem do běžného života zůstává však stále na odpovědnosti klasických lázeňských 

zařízení, jejichž povaha neodpovídá nárokům onkologických pacientů. Ti ve většině případů čelí otázkám vlastní smrti a pro 

zabránění recidivy nemoci vyžadují psychosomatický přístup k léčbě a jemu přizpůsobené prostředí pro rekonvalescenci. 
 
Základní cíle návrhu: 
A/ Návrh prostorového, hmotového a materiálového řešení dané lokality včetně navazujících prostranství, deklarujících 
prostorové vztahy, povahu objektu, obytnost a atraktivitu.  

B/ Návrh objektu respektujícího kontextuální hmotné a nehmotné vazby místa s obohacením o nosný obsah vybraného cíle 

s následným typologickým, konstrukčním a materiálovým řešením objektu.  

 
2/ Hodnocení vedoucího diplomové práce  
Michala Hudečková u mne absolvovala několik semestrů, vždy s výbornými výsledky. Jejím přáním 
bylo, zpracovat téma, které by jí bylo blízké a bude v něm spatřovat smysl.  
Bylo zřejmé, že výsledek bude mít relevantní přesah a hloubku. Tomu nasvědčovalo i zpracování 
diplomního semináře. Pro téma byla hledána lokalita, která by unesla vybrané téma. Michala si 
vybrala Moravský Krumlov, místo s určitým napětím přeneseném do jeho jména krumm - ohyb . Svým 
nastavením poskytla smyslově podnětná krajina příležitost hledat a nacházet přesahy z města do 
svého okolí a jeho provázanosti s krajinou s dalšími vybranými místy a cestami k nim a zase zpět. 
 
Michala Hudečková řešila situaci s razantní přesvědčivou erudicí s velkým zájmem o věc. V rovině 
širších vztahů koncepcí strun, svazujících různé charaktery míst a cest, v rovině urbanistických vazeb 
lokality návrhem relevantní struktury a měřítka, v rovině navrženého areálu členěním jeho parcelace a 
přenesením veřejného prostoru do struktury veřejných prostranství navržených dispozic souboru 
domů jako obytných pokojů společenství pacientů.  
 
Velmi oceňuji intenzitu a hloubku propracování všech řešených vrstev, kdy každá by mohla být 
samostatným zadáním. Oceňuji vytrvalost, nasazení a nepolevující rytmus po celou dobu práce, které 
bylo nutné dodržet, aby bylo možné dosáhnout tak komplexního výsledku. Cením si koncepčnosti 
nejen v rovině uchopení tématu, ale i vysoké erudice v počítačovém zpracování a koordinaci všech 
vrstev celého projektu. Celková prezentace je na profesionální úrovni, výborná přesvědčivá přehledná 
a živá je i grafika.  
Práce je výjimečně přesvědčivá, splnila zadání, které rozsahem a propracováním přesahuje, byla 
zpracována s vysokým nasazením s výborným obsahovým a formálním výstupem všech 
prezentačních forem práce.  
Doporučuji komisi, aby práci přijala k obhajobě, a navrhuji známku:  
 
A – výborný  
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