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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Řešeným územím diplomní práce je lokalita: v současnosti pouze částečně (dvěma objekty) zastavěný 
holešovický blok, vymezený ulicemi Tusarovou, Jateční, Komunardů a Na Maninách. Cílem diplomní práce bylo 
prověřit možnosti dostavby této lokality (s respektem ke stávajícím dvěma objektům, s předpokladem odstranění 
zbytků parazitní zástavby vnitrobloku) tak, aby vznikl plnohodnotný městský blok – v tomto případě bylo možné 
předpokládat (ne však nutně) dotvoření v zásadě klasického bloku, odpovídajícího sousedním blokům zástavby 
dolních Holešovic. 

Diplomová práce měla zhodnotit pozici řešené lokality v kontextu městské čtvrti Holešovice, zvláště s 
přihlédnutím k tomu, že lokalita se nachází v území, které má velký potenciál a ambice stát se městským 
prostředím vysokého standardu. Dominantní funkcí řešeného území mělo být bydlení; v rámci zadání bylo 
předpokládáno doplnění této hlavní funkce funkcemi dalšími, především veřejným vybavením (mateřská 
školka,…). Součástí řešení měl být přirozeně i návrh revitalizace veřejných prostranství bezprostředně s novou 
výstavbou souvisejících. 
 
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Autor diplomní práce prokázal naprosto přesvědčivě schopnost samostatně zpracovat konkrétní zadání. 
 Vlastní diplomní práci předcházela kvalitní příprava v rámci diplomního semináře. I díky této přípravě 
diplomní práce předkládá velmi kvalitní, promyšlený koncept nové zástavby, doložený i kvalitním provozním a 
dispozičním řešením vybrané části nové zástavby. 

Navržené řešení je v diplomové práci jasně, srozumitelně a zcela profesionálně presentováno. Po 
stránce obsahové i po stránce formální - hlediska požadovaného obsahu a rozsahu, upřesněného během 
konzultací diplomní práce - bylo zadání diplomní práce zcela naplněno.  

Předloženou diplomní práci je možno doporučit kladně k obhajobě. 
 
Navržené hodnocení: A 

 
 
V Praze dne 14. června 2017                                               Ivan Plicka 


