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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Klatovská třída Plzeň 
Jméno autora: Bc. Richard Zeman 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K127 Katedra urbanismu a územního plánování 
Oponent práce: Ing.arch. Petr Vávra 
Pracoviště oponenta práce: Ing.arch. Petr Vávra – Studio KAPA 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obsahem diplomové práce je dle Zadání „Klatovská třída Plzeň – studie souboru staveb“ s definovaným rozsahem řešeného 
území, tj. od Sadů Pětatřicátníků po Palackého náměstí a jeho náplní ve vazbě na nový přestupní terminál MHD. Podrobné 
řešení je vypracováno na základě předchozí celkové analýzy celé Klatovské třídy včetně napojených veřejných prostranství a 
v rámci předdiplomního projektu navržené celkové urbanistické koncepce rehabilitace takto rozsáhlého území. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela sp l-
něny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Výše popsané Zadání významně komplikovaného transformačního území v Plzni je splněno v požadovaném rozsahu. Návrh 
koncepčně koordinuje v zásadě převyšující dopravní význam území Klatovské třídy s potřebami rehabilitace významných 
městských veřejných prostorů včetně doplnění hmotové struktury v místě bývalých Pětatřicátých kasáren. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Podrobná analýza významné Plzeňské páteřní třídy je důležitým východiskem pro definování zásad pro další koncepční urba-
nistické (předdiplomní projekt) a následně podrobné urbanisticko architektonické řešení (diplomní projekt) velmi složitého, 
na druhou stranu vysoce atraktivního transformačního území. Zvolený postup dokládá správnost koncepčních úvah i po-
stupných kroků, vedoucích ke komplexnímu návrhu diplomního projektu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Navrhované řešení vychází z ověřených předpokladů, že přibližně do roku 2040 lze v souvislosti s dobudováním nových do-
pravních staveb v Plzni předpokládat zásadní snížení dopravní zátěže Klatovské třídy. Proto byl v rámci předdiplomního pro-
jektu navržen nový uliční profil (směrově i prostorově) Klatovské třídy a na to navazující úpravy veřejných prostranství. 
Vlastní diplomní projekt se pak podle Zadání zaměřil na jižní část Sadů Pětatřicátníků mezi Velkou synagogou a Palackého 
náměstím na hranici MPR Plzeň, kde na místě zdemolovaných kasáren 35. pěšího pluku je navržen nový polyfunkční objekt 
integrující do sebe současně intenzivně využívané parkoviště. Důležitým bodem celého návrhu je pak nový tramvajový ter-
minál, který zohledňuje jak rozšíření tramvajových linek, tak prostorovou orientaci vzhledem k historickému jádru města 
Plzně a stává se tak uzlovým bodem nově koncipovaného veřejného prostoru. Projekt obsahuje celkové objemové řešení 
polyfunkčního objektu včetně jeho základního dispozičního členění řešení a komplexně do detailu navrhuje přilehlá veřejná 
prostranství a jejich vybavení. Architektonické řešení je poněkud formální a ne zcela vyvážené, nicméně vzhledem k Zadání a 
objemu práce není podstatnou součástí hodnocení. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V průvodní zprávě poměrně omezeného rozsahu jsou stručně ale jasně formulovány hlavní urbanisticko architektonické 
zásady řešení ve vazbě na analytickou i návrhovou část předdiplomního projektu. Textová část je pak doplněna popisy a 
vysvětlivkami přímo u jednotlivých výkresů a schémat. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Jedním z hlavních zdrojů, na který se celá dokumentace odkazuje, je vzhledem k celkové dopravní koncepci Klatovské třídy 
správně zvolen územní plán města Plzně (včetně osobní konzultace). Zdroje dat, mapových podkladů i grafických příloh pou-
žitých v celém elaborátu jsou uvedeny v závěru práce.. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Celková urbanistická koncepce Klatovské třídy (předdiplomní projekt) vychází z analýzy potřeb a možností rehabilitace toho-
to velmi významného městského veřejného prostoru. Pro diplomní projekt byl vybrán zjevně nejzajímavější, ale také nej-
komplikovanější prostor bývalých kasáren slavného 35. pěšího pluku v přímé vazbě na MPR Plzeň. 
Vlastní diplomní projekt správně popisuje a hodnotí vývoj řešeného území a zejména velmi dobře reaguje na jeho nadstan-
dardně komplikovanou funkční i prostorovou situaci s potřebou koordinace všech zájmů v řešeném území.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Diplomní projekt v předepsané podrobnosti rozvíjí dříve navrženou urbanistickou koncepci rehabilitace Klatovské 
třídy s přilehlými veřejnými prostory a invenčně řeší území polyfunkčního charakteru ve vybrané komplikované 
lokalitě, do které se koncentrují potřeby funkční a prostorové koordinace více druhů dopravy se snahou o vytvo-
ření současné době odpovídající urbanistické struktury a veřejných prostranství na okraji MPR Plzeň. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 

Datum: 31.5.2022     Podpis:    


