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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Praha – Letňany. Centrální část přestavby postindustriálního území Avia 
Jméno autora: Eva Petrů 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování (11 127) 
Vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra urbanismu a územního plánování (11 127) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Zadání bylo splněno v požadovaném rozsahu a ve vysoké kvalitě zpracování  
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
  
Studentka pracovala samostatně a aktivně, prokázala během zpracování diplomu tvůrčí iniciativu a invenci.  

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 

Autorce se podařilo navrhnout řešení, které je velkorysé v prostorové kompozici a přitom citlivé k řešení jednotlivých částí 
prostoru. Objemové studie jednotlivých objektů souboru centra prokázaly možnosti vazby na parter veřejných prostranství. 
Vizualizace však ukazují určitý nesoulad poměrně velkých nečleněných hmot vůči otevřeným plochám parteru.  

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 
Technické řešení je navrženo zodpovědně a to jak v parteru náměstí, tak i v parkových plochách. Řešení je doloženo i 
návrhem technické infrastruktury. Technické řešení jednotlivých objektů je v měřítku objemových studií navrženo velmi 
dobře.  

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
  
Diplomová práce je předložena společně s předdiplomním projektem, čímž vyniká vazba mezi celkovou koncepcí a detailním 
urbanistickým a architektonicko-objemovým řešením. Členění práce je srozumitelné a výstižné. Grafická dokumentace je 
celkově srozumitelná, ale způsob podání potlačuje některé aspekty řešení, kterými je odlišení jednotlivých částí parteru, kde 
intenzita jejich ztvárnění závisí na vazbě na funkce a architekturu jednotlivých objektů. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce je věnovaná urbanistickému a architektonickému ztvárnění centrální části obytného 
celku s vědeckovýzkumným areálem. Jedná se o rozsáhlou úlohu přestavby postindustriálního území – 
areálu AVIA v Letňanech. Projekt navazuje na předdiplomní projekt a přebírá jeho urbanistickou 
koncepci. Prostor centrální části je však urbanisticky dotvořen a to již s ohledem na funkční a prostorové 
nároky centra, na kompoziční vazby v centrální části a na ztvárnění veřejných prostranství centra. 
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Autorce se podařilo navrhnout řešení, které je velkorysé v prostorové kompozici a přitom citlivé k řešení 
jednotlivých částí prostoru. Soliterní umístění objektu s kulturní funkcí (koncertní sál, divadlo) dává 
celému souboru centra zdánlivě větší měřítko a koresponduje s otevřeným prostorem parku s vodní 
plochou. Další části centra vak vytvářejí poměrně uzavřené prostory menšího měřítka (prostor mezi 
kulturním objektem, nákupní galerií a knihovnou). Autorka věnovala velkou pozornost ztvárnění parteru, 
který navazuje na architektonické řešení hlavních objektů (polohy vstupů, průchody, pasáže). Navzdory 
poměrně velkorysým kulturním funkcím centra (divadlo, koncertní sál, knihovna) je řešení parteru a 
krajinářské řešení parkových úprav v zásadě reálné a úměrné.  
 
Objemové studie jednotlivých budov souboru náměstí jsou pracovány dobře a prokazují schopnost 
vazeb těchto objektů na prostředí centra a na funkčnost parteru. 
 
Autorka předložila zodpovědně zpracovaný projekt s řadou velmi zajímavých urbanistických detailů, 
jejichž kvalita poněkud zaniká ve způsobu grafické prezentace projektu. To se týká i citlivého a výtvarně 
působivého řešení nejfrekventovanějších částí parteru. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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