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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  DOSTAVBA ÚZEMÍ V PRAZE 10 - HAGIBOR 
Jméno autora: Bc. Veronika Nejedlíková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování, K127 
Vedoucí práce: Ing.arch. Daniel Stojan 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra urbanismu a územního plánování, K127 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce 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. 

Práce splnila podmínky zadání. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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.  
Samostatný přístup k práci, průběh adekvátní studentky nejvyššího ročníku, aktivita i kreativita vyhovující. Na konzultace 
byla vždy připravena s dostatečným objemem provedené práce. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 

řešení. 

Návrh se v předdiplomní části věnuje konceptu zástavby na volné ploše území Hagiboru, kde efektivně reaguje na omezující 

danosti jako je dopravně zatížená Vinohradská ulice, vyústění krytu, stávající vodovodní řad, podmínky vyplývající z blízkosti 

rádia Svobodná Evropa apod. Koncept řešení vytváří příjemnou obytnou skupinu domů s mateřskou školou, chráněných před 

silnou motorovou dopravou administr. budovami na jihu, v silných pěších tazích váže na nový výstup z metra a vhodně na 

některé z nich umísťuje parkovou zeleň, která propojuje významné zelené plochy místních hřbitovů. Vhodné je i propojení 

místních cyklostezek. Do těžiště řešené plochy na hlavní pěší tah od výstupu z metra  u křižovatky Vinohradské s Počernickou 

ulicí návrh umísťuje atraktivní náměstí, taktéž odcloněné administr. budouvou od provozu přilehlých městských tříd. Náměstí 

zpracované v diplomové části disponuje v parteru pronajímatelnými prostory pro  komerční vybavenost a nabízí několik 

možností jak v jeho prostoru strávit čas. Plochu náměstí tvaruje do soustředných křivek segmentů jako kontrast k 

převažujícím hranám dominantní části administrativního komplexu. Zajímavým prvkem jsou i průhledy skrze bytové domy 

lemující náměstí se silným orientačním významem, podporující a zjednodušující pěší vazby v území. V rámci koncepce 

průhledů je dán i důraz na hmotové a designové zpracování dominantního objektu administrativní budovy. S parterem a 

funkcí objektu korespondují vhodně navržené dipozice objektů. Prostor náměstí je adekvátně dimenzován k přilehlé zástavbě 

a je jeho přirozeným centrem. 

Připomínka: Příjezd zásobování restaurace v administr. budově přes plochu náměstí mohl být výrazněji oddělen (sloupky), než 

pouze změnou dlažby.  

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Napojení objektů na sítě tech. infrastruktury  v pořádku. Řešení technického detailu splňuje zadání.  
Připomínka: Chybí výkres odvodnění povrchů. 
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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 úplná a srozumitelná. Velmi dobrá úroveň grafického pojednání a vizualizací. 
Připomínka: Schéma pěší dopravy neodpovídá slovnímu popisu (čtyři ramena). Označení  zeleně i graficky v Konceptu řešení 
parteru nerozlišuje stromy od keřů. U výkresu tech. infrastruktury by bylo čitelnější použít na každý typ vedení konvenční 
značku - typ čáry. 
 
 

 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Práce se vyvíjela ve osobitém duchu s kreativním přístupem a s příslušnou dávkou solidnosti. Výsledkem je nabídka 

fungující struktury zástavby s čitelnou orientací a s atraktivní dominantou posilujícími identitu místa. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 12.6.2018     Podpis:  Ing.arch. Daniel Stojan 


