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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce: Smíchovské předmostí Železničního mostu v Praze  část polyfunkčního bloku
Jméno autora: Bc. Nikola PUCHELOVÁ
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 B  velmi dobře

Kvalita architektonického/urbanistického řešení 
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A  výborně

Kvalita technického řešení B  velmi dobře

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A  výborně

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Nikola Puchelová zpracovávala svůj projekt velice cílevědomě a poměrně samostatně již od začátku 
předdiplomního semináře AMG2. Přes velmi náročné a atypické podmínky tohoto semestru využívala svědomitě 
online konzultace, na kterých vždy prezentovala odpovídající penzum práce. Svému velkorysému konceptu bloku s 
rozvržením funkcí zohledňujícími rozmanité vlivy a pozitiva a negativa jeho jednotlivých částí, dokázala přinést  
potřebnou míru promyšlenosti a detailu pro jeho potenciální začlenění do struktury města, a to jak v architektuře, 
tak v měřítku členění bloku na menší celky. Prezentovaná část zpracovává administrativní objekt v severní části 
území, jež přiléhá k předmostí Železničního mostu jinak většinově rezidenčního bloku a odpovídá tak umístěním 
snaze využít logicky tuto rušnou část a odclonit tak část rezidenční. I tato typologie je rozložena do menších 
objemů spojených funkčním přemostěním vytvářejícím zajímavé prostorové souvislosti, byť podle názoru 
vedoucího je propojení do vnitrobloku příliš monumentální a neodpovídá tak zcela náplni jižní obytné části. 
Doplnění parteru objektů o služby spolu s uvažovanou konverzí původního objektu u paty předmostí a promenádou 
kolem břehu Vltavy má potenciál zajistit životaschopnost nového území. Návrhu by prospělo větší zapojení zeleně 
pro lepší zobytnění veřejných ploch. Výsledný návrh je velmi dobrou prací s kvalitním grafickým zpracováním. 
Technická část je zpracována  přehledně a je úplná. Technická zpráva má porušenou strukturu s duplicitami, chybí 
výpočet dopravy v klidu. Určitou modifikaci by vyžadovaly některé z deklarovaných skladeb konstrukcí, otázky 
vyvolává štíhlost podpůrné ocelové konstrukce přemostění.  
Celkově se i přes výše uvedené výtky jedná o velmi kvalitní práci, která i při ztížených podmínkách uplynulých 
semestrů dokládá schopnost studentky se dobře uplatnit v profesní praxi. 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A  výborně. 
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