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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Urbanismus sportovního areálu Strahov, Nám. Emila Zátopka a atletická hala 
Jméno autora: Bc. Kristiina Mäki 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování K127 
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra urbanismu a územního plánování K127 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je mimořádně náročné vzhledem k významu a poloze řešeného území v organismu hl. města Prahy,  dále k jeho 
terénní konfiguraci, prostorové i provozní náročnosti a k jeho momentálnímu estetickému i technickému stavu.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 je zpracována v souladu se zadáním i jeho podrobnější specifikací. Text jednotlivých částí je velmi 
stručný. Výkresy patřící do urbanistické části práce, výkres širších vztahů, problémový výkres a funkční schéma ponechala 
diplomantka pouze v předdiplomní části práce. Nad rámec požadavků zadání naopak zpracovala návrh parteru veřejných 
prostranství v rozsahu celého řešeného území. Ve větší podrobnosti je také zpracována architektonická část práce, 
objemová studie atletické haly. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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 schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
K řešení nesnadného úkolu přistupovala diplomantka se zájmem a se snahou úspěšně naplnit hlavní cíl práce, potvrdit 
urbanistické i architektonické hodnoty stadiónů Strahovského (sletového), Evžena Rošického a Přátelství a současně 
prokázat možnosti jejich transformace, revitalizace a dostavby tak, aby dále dlouhodobě uspokojovaly potřeby nejen 
vrcholového sportu, ale také sportovní, rekreační i relaxační potřeby obyvatel a návštěvníků Prahy.  
Diplomantka pravidelně informovala vedoucího práce o variantách a výsledcích řešení jednotlivých částí práce i o změně 
názvu diplomové práce. Pracovala samostatně, prokázala tvůrčí třístup k řešení dílčích úkolů a schopnost samostatně a 
rychle se rozhodovat. Práci chyběla větší soustavnost a plynulost v postupu, čemuž bránila souběžná činnost a aktivita 
diplomantky jako vrcholové atletky.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Hlavní a současně nejobtížnější částí diplomové práce bylo vypracování urbanistického návrhu budoucího uspořádání 
zadaného území, centra sportovního areálu. Jednalo se nejen o umístění stadiónů ale také o návrh komponované pestré 
skladby veřejných prostranství, která posílí jeho celkovou přitažlivost.  
Diplomová práce vychází ze znalostí vývoje území, jeho limitů, charakteru i polohy v organismu města. Návrh respektuje 
stávající hodnoty, usiluje o odstranění zjištěných vážných problémů a nedostatků a nabízí možnost vytvoření kvalitního 
sportovního centra s bezprostřední návazností na sportovně rekreační plochy mezi Petřínem a Bílou horou. Navrhovaná 
dostavba je úměrná dané lokalitě a pomáhá dotvořit hlavní shromažďovací prostor – nám. E. Zátopka.  
Cílem architektonické části a navazujících řešení dopravní a technické infrastruktury bylo prokázat reálnost urbanistického 
návrhu. Podrobněji zpracovanou objemovou studií atletické haly se podařilo tento cíl diplomantce naplnit. Poněkud více 
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pozornosti a času vyžadovalo vypracování detailu terénních a vegetačních úprav v okolí haly včetně návrhu dopravní 
infrastruktury. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Součástí předložené diplomové práce je komplexní urbanistické řešení širšího území strahovských stadiónů (předdiplomní 
projekt) obsahující jak analýzu, tak návrh jeho budoucího uspořádání a zapojení do struktury a organismu města a 
navazujícího okolí. Samotná diplomová práce obsahuje všechny zadané části, je sestavena přehledně ale obsahuje spíše 
formální nedostatky. Jedná se o výkresy v urbanistické části a v části dopravní infrastruktury. Celkově je grafické 
zpracování velmi dobré.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Nezbytné informace o řešeném území získala diplomantka z dostupných zdrojů, které uvádí v závěru práce. 
Tyto informace doplnila terénním průzkumem současného stavu území, jeho fotodokumentací a vyznačením 
hodnot, nedostatků a problémů. Pro úspěšné zvládnutí úkolu využila také konzultací s dalšími odborníky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky práce pokládám za cenný příspěvek k diskusi u budoucím uspořádání tohoto hodnotného území. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Oceňuji přístup diplomantky k řešení poměrně obtížného úkolu, který současně prověřuje znalosti a vzájemné 
vazby hledisek urbanistické a architektonické tvorby. Diplomová práce obsahuje velmi dobré odborné zásady, ale 
postrádá jejich podporu v podrobnějším rozpracování. Celkově pokládám diplomovou práci za cenný podklad pro 
diskusi o budoucnosti sportovního areálu Strahov. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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