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Diplomantka řešila rehabilitaci poutního místa a části zaniklé obce v krajině nad 
Žlutickou přehradou. Návrh vychází z poznatků o kostele a vesnici. 
 
Analytická část : 
Obsahuje velmi podrobnou a čtivou úvodní část o historii obce Skoky s rozborem 
vlivů na život a rozvoj místa i úvahy o rozvoji jiných poutních míst s vyhodnocením a 
srovnáním. SHP čp.21 je vypracováno na úrovni. Obsahuje dobové plány a fotografie 
a karty nálezové situace. 
 
Celkový návrh : 
Zpracovatelka předkládá zralou úvahu o širších vztazích a reálné obnově obce. 
Obnovuje jediné zachovalé zděné stavení bývalého hostince a zachovává jedinou 
stávající stodolu. Nové objekty jsou navrženy ve stopách původních a vhodně 
orientované k terénu, byť ne zcela na základech původních staveb. Navržené řešení 
navrací opuštěné obci život a poutnímu místu přitažlivost. Přístupová cesta ke 
kostelu  podél nové stavby stoupajícím terénem má gradující efekt k dosažení cíle. 
Také je navržena vhodná infrastruktura pro situování obce v izolované pozici. 
Rozložení nových objektů je příliš schematické. 
 
Stavebně-architektonický návrh objektů : 
Nové využití objektu hostince je vyřešeno dobře. Dochovaná stavební podstata je 
ctěna a navržená obnova včetně stavebních technologií je dobře zvolená. Úprava 
pro nové využití je účelná. Vložení technicistních prvků do architektury objektu je 
možné, zcela jasně jsou rozlišeny původní hodnoty a nový soudobý vklad. 
Navržené stavby penzionu, ubytovny a obytných domů jsou rovněž dobře dispozičně 
řešeny. Návrhy jsou soudobé, ale v objemech a materiálech tradiční a vhodně 
zvolené.  
 
Závěr : 
Návrh obnovy zaniklé obce je zdokumentován přehledně. Historická stavební 
podstata byla ctěna. Celý návrh je prezentován na vysoké grafické úrovni. 
Vyzdvihnou je třeba také prezentaci v barevnosti pohledů a vizualizacích. 
Přesvědčivost návrhu by byla jistě ještě zvýšena zvýrazněním pozemků obytných 
domů ve vizualizaci. Veliká velká péče byla věnována vypracování stavebně-
historického průzkumu a historii obce. 
Diplomovou práce hodnotím jednoznačně stupněm „B - velmi dobře“. 
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