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Studentka v této diplomové práci rozpracovává téma, kterým se společně s Terezou 
Krákorovou podrobně zabývala v diplomním semináři v zimním semestru 2020/2021. 
Problematika města je oběma diplomantkám důvěrně známa, neboť se účastnily práce v 
semestrálních zadáních do Lanškrouna, které byly v atelieru zadávány, proto pro ně nebyl 
problém už v diplomním semináři a následně pak v průběhu práce na diplomním projektu 
konzultovat svoje práce přímo s odborníky a zástupci města, kteří zde působí a se kterými 
byly v kontaktu již v předchozích projektech a věřím, že na obou diplomních projektech je to 
znát. 
Rovněž samotné umístění a programové zaměření není náhodné. Jedná se o rozvojovou 
lokalitu na okraji zastavěné části města, v jejímž sousedství se v současnosti rozbíhá 
výstavba rodinných domů. Touto prací obě studentky dále prověřiy prostorové možnosti a 
limity pro reálnost případného investičního záměru a rozdílný koncepční přístup kapacitně a 
funkčně velmi podobného zadání jistě přispěje k následné odborné diskuzi pro případný 
skutečný záměr výstavby. 
V samotné diplomové práci pak již Michaela postupovala zcela samostatně, provedené 
analýzy správně vyhodnotila a zapracovala do svého konceptu širších vazeb a pak dále 
propracovávala v detailnějších prostorových a dispozičních řešeních, které se pokoušela 
vypilovat při konzultacích v atelieru i s externími odborníky. Z mého pohledu se tak jedná o 
zcela vyzrálý a profesionální postup. 
První, co člověka zaujme a donutí k zamyšlení je velké měřítko dvou samostatných křídel 
studentského bydlení, které se ale nakonec projeví příznivě svým částečným zapuštěním 
do terénu, svými zelenými střechami a eliminací stávajícího, příliš dominantního 
osmipodlažního panelového domu na okraji současné zástavby města. Opticky částečně 
uzavřený vnitřní dvůr studentského bydlení s pobytovým schodištěm, krytými prostory, 
zpevněnými a travnatými plochami, zelení a vodou přímo vybízí k venkovním aktivitám 
svých rezidentů. Budu věřit, že se studenti takovým prostředím nadchnou a zapojí se i do 
údržby „svého“ dvora. 
Samotné dispozice studentského kampusu jsou separovány na chlapecké a dívčí křídlo z 
nichž je každé v 1.NP doplněno dalšími funkcemi pro komplexní zajištění základních potřeb 
středoškolských studentů, kterými je především stravování s možností využívaní i pro 
veřejnost a služby spojené s ubytováním. Dále jsou zde navrženy prostory pro vzdělávání , 
zájmové činnosti a vntřní sport. Plochy venkovních sportů a ostatních aktivit jsou navrženy 
v přilehlém parku a budou sloužit i ostatním obyvatelů této části města. Jako zázemí k 
jednotlivým sportovištím jsou na podélné prostupové ose parkových úprav situovány 
dřevěné kontejnery, u kterých se soustředí aktivita jednotlivých sportovišť. Podélná osa je 
zvýrazněna ocelovou rámovou konstrukcí s částečným zakrytím a společně s kontejnery 
vytváří jasný orientační středobod parku s příjemnými zákoutími a zároveň trasuje 
průchodnost územím. 
Návrh je přehledně zdokumentován ve svých dispozicích, v atmosférách vnitřních i 
venkovních prostorů. Za zvláštní zmínku stojí detailní rozpracování vnějších zpevněných i 
nezpevněných povrchů, kterým snad už jen chybí povrchy jednotlivých hřišť, které by 
zkompletovaly celou povrchovou strukturu areálu. 
Domnívám se, že autorka logicky reagovala na okolí, snažila se najít výrazové prostředky 



objektů různých objemů a funkčních náplní a přiměřeně pracovala s měřítkem všech 
objektů a jejich prostorovými nároky. Svoji představu vygradovala do detailu dřevěné 
fasády podpořené názorným fyzickým modelem, čímž jasně demonstruje svoji konstrukční, 
proporční a estetickou zručnost. Škoda jen, že se stejné kvality nepodařilo dosáhnout u 
schodišťových sekcí propsaných do fasád, kde se i přes mnohé varianty nepodařilo 
dosáhnout vrcholu. 
Diplomnímu projektu, přes jeho poněkud nesourodý výraz ve fasádách nelze upřít jeho 
prostorové zajímavosti, které mají svoji exteriérovou a interiérovou kvalitu a lze s plnou 
odpovědností konstatovat, že se Michaela zhostila svého úkolu úspěšně, pracuje 
zodpovědně, má všechny potřebné znalosti, které umí s přehledem aplikovat do svých 
nápadů a vytvářet zajímavá řešení a to jak dispoziční, tak i prostorová, technická a 
materiálová. Bez jakýchkoliv pochybností  doporučuji tuto práci k obhajobě. 
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