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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Vložte komentář.

Diplomová práce splňuje zadání ve všech jeho částech a bodech. Hlavní pozornost věnoval diplomant
urbanistické části diplomové práce včetně návrhu ploch zeleně. Významným faktorem byl také návrh dopravní
obsluhy území včetně pěších vazeb na centrum městské části a na okolní příměstskou krajinu s vysokým
rekreačním potenciálem.
Podkladem pro zadání i zpracování diplomové práce byl předdiplomní projekt, ve kterém se student zabýval
komplexním řešení celého západního okraje městské části Praha - Nebušice.
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat.
Vložte komentář.

Tématem diplomové práce se stala nejobtížnější centrální část západního okraje Nebušic. Diplomant přistupoval
k tématu po celou dobu velmi zodpovědně. K úkolům vycházejícím ze specifického charakteru území a z jeho
polohy v organismu metropole přistupoval aktivně a citlivě. V průběhu zpracovávání diplomové práce pravidelně
informovala vedoucího diplomové práce o výsledcích průzkumů a postupech řešení problémů a zpracovávání
jednotlivých částí zadání. Pravidelně také konzultoval své návrhy s určenými specialisty.
Dříve stanovené a dohodnuté cíle návrhu, rozsah řešeného území a složitosti prostorových, funkčních i
provozních vztahů dostatečně prověřily schopnost diplomanta řešit zadané úkoly samostatně a kreativně.
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a
prostorového uspořádání
Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.
Vložte komentář.

Navržená vize budoucího uspořádání dvou částí území Nebušice – západ a odpovídající urbanistická koncepce
velmi dobře reagují na vlastnosti, potenciál a limity území. Nabízí charakteristickou strukturu zástavby a
veřejných prostranství, která je měřítkově úměrná okraji města. Prostorová struktura je provázána s funkční
skladbou a těží z pohledových a provozních vazeb jak na celý krajinný prostor Nebušic, tak na samotné centrum.
Oceňuji snahu diplomanta vytvořit prostředí vesnického charakteru soudobými prostředky a dosáhnout tak
přitažlivého prostředí, které bude blízké historickému jádru obce.
Úlohou architektonické části diplomové práce bylo formou objemové studie ověřit reálnost navrženého
urbanistického konceptu nového lokálního centra západní části. V průběhu diplomové práce byl proto vybrán
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soubor staveb, který by podrobněji prokázal možnosti architektonického pojetí, objemového, dispozičního a
provozního řešení tohoto souboru.
Zpracovaný návrh vybraného souboru svědčí o velkém zaujetí diplomanta, o jeho snaze nabídnou přitažlivé
obytné prostředí s diferencovanou a pestrou skladbu prostorů a se soudobým architektonickým výrazem.
Kvalita technického řešení
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Vložte komentář.

Technické řešení zahrnuje návrh dopravní a technické infrastruktury. V obou částech návrh prokazuje reálnost
urbanistického konceptu. Navržený systém dopravy pokládám za správný, vedení tras odpovídá významu
komunikací a sleduje důležité pohledové cíle. Dimenzování ploch je úměrné. Otázkou je zda navrhované místní
komunikace při severní a západní straně lokálního centra mají být zklidněná (kategorie D), nebo zda by nebylo
správnější počítat s kategorií C2 – obslužná a pouze bodovým zklidněním.
Kladem návrhu je pojetí, velikost a začlenění vodních ploch do urbanistické struktury.
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

Zvolte položku.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se ke
grafickému zpracování práce.
Vložte komentář.

Diplomová práce svědčí o zodpovědném a citlivém a soustavném přístupu diplomanta k řešení zadaných úkolů.
Dokumentace je zpracována komplexně a přehledně. Grafická úroveň je velmi dobrá.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm „B“ – velmi dobře.
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