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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Peter Novella 
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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) 

 

Zadání diplomové práce vychází z velkolepé urbanistické studie zástavby v okolí Masarykova  nádraží a 
západní části Karlína, zpracované v rámci předdiplomního projektu. Je zaměřeno na přestavbu objektu 
stávající pošty, tvořící vstupní partii do celé přestavované oblasti od Václavského náměstí a Wilsonova 
nádraží.  

Umístění nejvyšší části navrhovaného objektu do průhledu Opletalovy ulice zároveň s výtahy a 
schodištěm na novou zvýšenou platformu nad kolejištěm napomáhá dobré orientaci a vytváří jakousi 
vstupní bránu do nové oblasti. Věžovitý charakter tvoří protipól Prašné bráně. 

Koncept navrhovaného objektu je založen na principu jednoduchého kompaktního pláště, skořápky, s 
prolomením a otevřením do středu objektu. Vnější plášť se ke stávajícímu okolí tváří neutrálně a je 
opatřen omítaným povrchem, jako většina okolních staveb, průčelí otevřená dovnitř jsou pojata jako 
lehký obvodový plášť s výrazným členěním. Otevření západní strany nejvyšší části objektu, kde jsou 
umístěny byty, umožňuje panoramatické výhledy na Staré město Pražské. 

Multifunkční objekt podporuje intenzivní život v centrální části města. V úrovni parteru jsou vhodně 
umístěny pronajímatelné provozovny. Restaurace ve 2.NP oživuje platformu nad kolejištěm a na druhé 
straně z přilehlé terasy umožňuje výhled do Opletalovy ulice. Vhodné je i umístění fitness centra, 
kancelářských prostor a v nejvyšších podlažích bytových jednotek. 

Konstrukční a technické řešení odpovídá charakteru objektu. 

Úloha je řešena neobvyklým a velmi nápaditým způsobem. Vhodně doplňuje stávající prostor, a i přes 
nenápadnost vnějšího pláště se stává dominantou místa. Princip zapojení mezi stávající zástavbu 
použitím tradičního charakteru masivního zdiva s pravidelně rozmístěnými okenními otvory a kontrastně 
pojatým vnitřním výřezem je výmluvný a působivý. Celá kompozice, včetně propojení parteru se 
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zvednutou platformou, je lákavým propojením stávající intenzivně využívané trasy s nově navrženou 
částí města. 

 

Diplomová práce je nadprůměrné kvality, jak po stránce obsahové, tak formální. Obdivuji velkorysý 
přístup diplomanta k řešení zadání, logicky odůvodněný postup práce a domyšlené dotažení návrhu. 
Vážím si jeho pracovitosti a zodpovědnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   výborně. 
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