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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

splněno

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.

Diplomová práce splňuje zadání. Předkládá urbanistické, dopravní i technické řešení daného území, zahrnuje
rovněž podrobné architektonické řešení dvou vybraných objektů.

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

B - velmi dobře.

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.

Analýza byla provedena velmi poctivě, a to pro celou rozsáhlou oblast mezi Bubenským nábřežím na jihu a
nádražím Holešovice na severu. Ocenit lze speciální analýzu dopravních vztahů (výkr.č.7). Koncept je racionální,
jasně čitelný, tato pozitiva se propisují i do části řešené v diplomním projektu.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

B - velmi dobře.

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.

Provozní vazby obecně fungují, otázky k některým tématům obsahuje část III. tohoto posudku.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Technické řešení návrhu lze akceptovat. Ocenit lze pozornost věnovanou bezbariérovému přístupu do všech
důležitých provozů.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

B - velmi dobře.

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

Práce je rozsáhlá, přitom plně srozumitelná a orientace v ní je snadná. Vlastní návrh je přesvědčivě
dokumentován a vysvětlen věcně pojatým doprovodným textem. Vizualizace dobře ilustrují představu autora
o využití veřejných prostorů.
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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.
Práce přirozeným, nenásilným způsobem doplňuje rozvojové území novými strukturami. Stavby odpovídají
navazující zástavbě Holešovic nejen měřítkem, ale v daném případě se jí viditelně mají blížit i svým výrazem a
způsobem zastřešení. Atypické umístění lokálního centra s radnicí mezi stanicemi metra, tedy nikoli přímo u
některé z nich (srovn. Budějovické náměstí, Stodůlky, Vysočany atd.), vychází z vlastní úvahy autora v
předdiplomním projektu. Z doložené předdiplomní části se v každém případě do posuzované práce příznivě
propisuje park, pojatý jako pás procházející územím od jihu k severu a navazující až na Stromovku. O smyslu a
funkčnosti takto velkoryse řešeného zeleného pásu není pochyb. V řešení vlastního lokálního centra je zajímavá a
přínosná například úvaha o čtyřech vzájemně blízkých veřejných prostorech, z nichž každý má jiný charakter a
odlišné určení. Centrum samo by jako seskupení zajímavých staveb a prostorů mohlo dobře fungovat, s jeho
podrobným řešením jsou samozřejmě spojeny i některé otázky:
Otázka: dopravní obsluha lokálního centra s radnicí. Stanice metra jsou (viz výše) poměrně vzdálené. Pokud se
obyvatelé nevydají od metra na radnici pěšky, zbývá jim tramvaj či autobus - jejich zastávky nejsou však
zakresleny ani v hlavním ani v dopravním výkresu. Nejedná se přitom o pouhé vyznačení polohy zastávek, ale v
případě centra městské části jistě i o promyšlení hlavních proudů cestujících, prostorových nároků zastávek,
navazujícího vybavení parteru atd. Dotaz: proč je centrum situováno mimo stanici metra, jaká je představa o
dostupnosti radnice a o rozmístění zastávek tramvají a autobusů?
Otázka: hmotové řešení a regulace. V úvodních vizualizacích je zástavba zakreslena s plochou střechou, názor se
vyvíjel. V části "regulace" je již prakticky všude vyžadována střecha šikmá (většinou popsána jako "valbová"- ?).
Platí-li tato regulace tvaru střech pro zcela novou čtvrť modelovanou soudobými architekty, oč se takto přísný
požadavek opírá? K čemu je vztažen koeficient KZP, jestliže většinově vychází v nepravděpodobné hodnotě 1?
Otázka: provoz radnice. V daném typu úlohy nejde o detaily dispozic, připomínky zůstanou v obecnější rovině
jednotlivých provozních celků. I tak upoutá pozornost východní část radnice: z obřadní síně se vychází nikoli do
důstojného předprostoru veřejné budovy, ale do relativně úzké boční ulice. Strop tohoto slavnostního prostoru
prudce klesá směrem k oddávajícímu, nad síní v patře se nachází veřejností hojně navštěvovaný víceúčelový sál.
Nad sálem - s patrně podceněnými nároky na stropní konstrukci a vzduchotechniku - je ještě patro kanceláří. Jsou
nějaké zásadní důvody tuto "trojkombinaci", jež z prostorového, provozního i konstrukčního hlediska přináší
viditelné potíže? (Jiná dílčí komplikace v západní části: blok wc prochází shodně všemi nadzemními podlažími i
podzemím, v parteru je však právě v tomto místě vstupní hala s recepcí - průchod svislých instalací atd.)
Otázka: výraz výškové dominanty. Nehodnotí se vlastní architektonický výraz domu - je vždy vnímán subjektivně.
V obecné rovině se však lze ptát: je u polyfunkční stavby výhodné tak přesně vyjádřit na fasádě momentální
rozložení jednotlivých funkcí? Během desetiletí využívání stavby se dle poptávky budou zřejmě funkce přelévat,
měnit se jejich poměr atd. Počáteční snaha o názorně (až didakticky) vypovídající obvodový plášť tak brzy může
budovu změnit ve stavbu s formálním,"nepravdivým" výrazem. Jsou nějaké hlubší důvody tohoto pojetí?
S odhlédnutím od uvedených dílčích připomínek je zřejmé, že k posouzení byla předložena práce vyvážená,
promyšlená, působící jako celek sympaticky.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 19.06.2017

B - velmi dobře.

Podpis:
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