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zadání diplomové práce: 

Zadáním diplomové práce je řešení území zemědělského objektu Sochorův statek v Železném Újezdu    a jeho 
návaznost na okolní krajinu. Cílem projektu bude krajinářská studie pro zemědělský objekt Sochorův statek,  
jeho zasazení do okolní krajiny, případná rozšiřování objektu a hospodaření s odpadní a užitkovou vodou. 
Návrh stanoví řešení pro propojení ekosystémových, hospodářských, rekreačních a vzdělávacích funkcí. 
posudek diplomové práce: 

Autorku oslovilo uvedené území středověké krajiny předpolí Brdských vrcholů, které ještě stále ukrývá mnoho 

zachovalých a zdánlivě nedotčených míst, již v rámci diplomního semináře v zimním semestru. Postupnými 

návštěvami, studiem a odhalováním souvislostí se autorce postupně odkryl postupný proces a tvar  historické 

exploatace tohoto území. Autorka pojmenovala významné hodnoty a dominanty v této krajině, které určují její 

charakter. Kraj, který prožíval svůj vrchol v časech pánů Lvů z Rožmitála, mezitím prošel obdobím vojenských 

újezdů, přežil následnou kolektivizaci a často zbytečnou a devastující melioraci. Dnes se těší velkému zájmu 

turistů v nově vzniklé chráněné krajinné oblasti Brdského pohoří.  Autorka se ve své práci detailně seznámila 

s územím, popsala hodnoty a problémy a ve svém návrhu se soustředila na uspořádání krajiny zemědělského 

statku i s rozvojovým potenciálem samotného areálu.  Zdevastovaná česká krajina vyžaduje tento vnímavý a 

tvořivý zásah architekta, kdy autorka respektuje přírodní a kulturní podstatu krajiny a stanovuje možné úpravy 

a zásahy do této krajiny, v minulosti intenzivně využívané zemědělstvím, které bylo schopné uživit své zdejší 

obyvatele. Autorka pojala svou diplomovou práci jako možnost reálného zásahu do krajiny jihozápadního 

okraje Brd, což bylo zároveň velkou výzvou i jistým omezujícím faktorem, kterým se však profesně nikdy nelze 

zcela vyvarovat. Spoluprací s majitelem farmy (navrhované lokality) dokládá schopnost komunikace záměrů a 

vizí s investorem a zároveň koordinaci s reálnou funkčností velmi specifického provozu, který má potenciál 

velmi pozitivního vlivu na celou přilehlou obec Železný Újezd. Uspořádání krajiny má bytelný základ v analytické 

části a strukturálně navazuje na okolní krajinu. Navrhované změny jsou polyfunkčního charakteru, je vidět 

ucelený přístup k problematice. Detailní návrh rozvoje statku, včetně nového zázemí by zasloužil podrobnější 

dokumentaci a práci s detailem. Taková podrobnost, nebyla záměrem diplomové práce zaostřené na krajinné 

aspekty fungování celku, avšak doporučuji k další spolupráci s farmou Sochorův statek. Projektový záměr má 

potenciál značného rozvoje pro celou širší oblast. 

formální aspekty: 

Autorka správně pochopila širší souvislosti řešeného území a zadefinovala potenciál a možnost jeho 

optimálního využití.  V detailním řešení veřejného prostoru Sochorova statku nebyla autorka dostatečně 

přesvědčivá ve využití možností  a nástrojů krajinářské architektury pro tvorbu příkladného a vzorového 

nástupu do areálu statku. 

závěr: 

Diplomantka splnila zadání a prokázala schopnost uchopit a řešit dané téma od vnímání celku až po řešení 

detailu. Práce má své kvality hlavně v celkové postupnosti práce a v komplexním uchopení problému. Téma 

komplexního  řešení dílčích míst v každodenní krajině je velkým úkolem dnešní krajinářské architektury. 

hodnocení: 

Práci doporučuji k přijetí a navrhuji známku „C“, dobře      
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