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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční objekt na Florenci 
Jméno autora: Bc. Ondřej Čeliš 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architektury 

Vedoucí práce: Doc. ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

 

Podkladem pro diplomní projekt byla zdařilá urbanistická studie, řešící prostor Masarykova nádraží, 
přilehlé magistrály a Karlína až po Negrelliho viadukt v centru Prahy, zpracovaná v rámci předdiplomu. 

Diplomní projekt řeší čtyři okruhy –komerční objekt přiléhající k magistrále, otevřené arkády s návazností 
na komerční parter bytového domu, přilehlý veřejný prostor nově vzniklého náměstí a koncepci 
Severojižní magistrály. Jak sám diplomant píše: „komerční dům pak svojí západní částí jedním 
nadzemním podlažím podtéká magistrálu a chytře tak schovává svoje technické zázemí, parkovací 
místa a zásobování mimo hlavní veřejné prostory. Svým tvarovým řešením tvoří bariéru k nově 
vzniklému náměstí a chrání ho tak od hluku projíždějících vozidel po dopravním tělese. Součástí 
komerční budovy je i otevřená pasáž, která svým vypouklým portálem zve návštěvníky k průchodu a 
návštěvě, a zároveň odkazuje na bohatou plejádu pražských pasáží, pro které je prvek půlkruhu velmi 
typický.“ Pasáž propojuje ulici Na Florenci s arkádami, navrženými na místě původní skladovací haly 
ČD, charakteristické historické industriální stavby, která byla inspirací pro výběr zadání diplomního 
projektu a která byla v průběhu zpracování projektu zbouraná. „Arkády slouží jako krytá část náměstí a 
nabízí tak prostory v Praze zatím nezastoupené.“  

Obdivuhodný rozsah práce je dokonale domyšlený a profesionálně zvládnutý.  

Veškeré dispozice různorodých funkcí mají logiku a odpovídají danému provozu. Jsou uživatelsky 
pohodlné a architektonicky čisté.  

Forma navrhovaných objektů je inspirována prvky okolní pražské architektury a je pojatá naprosto 
soudobě s originálním projevem autora. 

Po konstrukční stránce a co se týká kvality konstrukčních výkresů je práce bez připomínek, 
dokumentace odpovídá úrovni DSP. 

Grafika výkresů, čitelnost a názornost celého elaborátu je vynikající. 
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Diplomant si zaslouží za pracovitost, intenzivní průběh práce na diplomním projektu, projev svých 
schopností a znalostí, zručnost a nezbytný výtvarný cit pochvalu. Práce je po všech stránkách 
nadstandardní a příkladná.  

 

 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Datum: 7.6.2021                  Podpis:              


