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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Řešeným územím diplomní práce je lokalita vymezená ze severu ulicí Plynární, z východu a z jihu ulicí 
Železničářů a ze západu ulicí Za Papírnou. Výchozím podkladem pro stanovení kontextu / širších vztahů řešené 
lokality byly urbanistické studie území (Dolních) Holešovic z letního semestru školního roku 2016_2017 (atelier 
Plicka_Sedlák); autorka diplomní práce si jako výchozí podklad pro širší vztahy vybrala urbanistickou studii 
Michaely Svobodové. Cílem diplomové práce bylo prověřit potenciál lokality z hlediska dalšího rozvoje stávajícího 
školského areálu. 

Základním programem diplomové práce byl návrh doplnění stávajícího školského areálu o další kapacity 
– prověření potenciál řešeného území doplnění některým z následujících školských zařízení, případně jejich 
kombinací: mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola. Diplomová práce se měla soustředit na 
zapojení nového, rozšířeného školského areálu do stávající i budoucí struktury této části města, zejména ve 
vazbě na Plynární ulici, jež má být jedním z prvních kroků revitalizace území (Dolních) Holešovic. 
 
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Autorka diplomní práce prokázala přesvědčivým způsobem schopnost samostatně zpracovat konkrétní zadání. 
 Autorka ve svém řešení předkládá kvalitní koncept nové zástavby lokality, i z hlediska vazeb na širší 
okolí; jedná se o komplexní a reálné řešení dosti komplikovaného zadání.  

Navržené řešení je v diplomové práci jasně, srozumitelně a přesvědčivě presentováno 
v nezpochybnitelném rozsahu a i míře podrobnosti. Po stránce obsahové i po stránce formální – z 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 6. února 2018                                               Ivan Plicka 


