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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce: Smíchovské předmostí Železničního mostu v Praze  konverze s dostavbou
Jméno autora: Bc. Martin JIRÁSKO
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra architektury
Vedoucí práce: Ing.arch. Michal Šmolík
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce splněno

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C  dobře

Kvalita architektonického/urbanistického řešení 
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

D  uspokojivě

Kvalita technického řešení D  uspokojivě

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C  dobře

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Martin Jirásko byl pracovitým a vnímavým studentem již od začátku předdiplomního semináře AMG2. Přes velmi 
náročné a atypické podmínky tohoto semestru využíval svědomitě online konzultace, určité potíže mu činila 
hierarchizace průběhu práce na ose koncept - detailní řešení.  Ze svého celkového řešení zástavby území 
kombinací administrativně obchodního a volnočasového využití zvolil jeho naturelu nejbližší část se stávající 
zástavbou z konce devatenáctého století po obou stranách předmostí. Dvě skupiny budov navrhl upravit a využít 
novou náplní, doplnil je dalšími budovami a dostavbami a propojil dosud oddělené entity v jeden celek rozsáhlým 
prolomením drážního tělesa. Tento počin hodnotí vedoucí práce jako nejzásadnější kvalitativní přínos řešení k 
celkové proměně smíchovského příbřeží v této části a její navázání na oblast Císařské louky. Samotné řešení 
konverze a dostaveb má však dle názoru vedoucího práce z typologického hlediska omezený potenciál přivést do 
lokality dostatek aktivit pro vytvoření živého a atraktivního místa, samostatnou otázkou pak zůstává jeho 
financovatelnost, která by pravděpodobně musela být navázána na municipální podporu. Řešení objektů se 
vyznačuje značnou fragmentací jak v architektuře, tak v dispozičním řešení a bude hůře absorbovat případné 
změny využití v čase. Dispoziční řešení je značně nevyvážené a vykazuje řadu faktických chyb. Výsledná 
prezentace postrádá větší přesvědčivost a zobrazení v kontextu sousedství řeky. 
Technická část je zpracována  přehledně a je úplná, byť díky velkému rozsahu řešených objektů a konstrukcí 
neobsahuje alespoň koncepční úvahy a řadě prvků. Navrhovaná technická řešení jsou ale obecně extrémně 
různorodá, komplikovaná a neodpovídají tak reálné ekonomické realizovatelnosti, zároveň obsahují řadu chyb ve 
skladbách a konkrétních řešeních.  
Celkově se jedná o podprůměrnou práci, která nedokázala přesvědčivě zhodnotit kvalitní koncept. 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D  uspokojivě. 
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