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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Praha 6 – Červený vrch, centrum 
Jméno autora: Bc. Ahn Tuan Tran 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování 
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra urbanismu a územního plánování 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma přestavby centra obytného souboru Červený vrch v Praze 6, považuji za mimořádně náročné. Jedná se o 
území s velmi členitým terénem, nezřetelnou strukturou veřejných prostranství, různorodou formou, výškou i 
kvalitou zástavby a navíc území dopravně i pohledově velmi frekventované. Úspěšné řešení tak musí reagovat 
nejen na polohu v organismu hl. města a Prahy 6, ale také na přírodní hodnoty v okolí, na konfiguraci terénu a 
existující urbanistické i architektonické souvislosti.   

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání diplomové práce bylo v jejím průběhu v podrobnostech upřesňováno vždy se souhlasem vedoucího 
práce. Pro podrobné řešení vybraného veřejného prostranství byla zvolena soustava pobytových prostorů, 
navržených diplomantem jižně od obchodního domu. Z předdiplomního projektu byly použity a doplněny pouze 
výsledky analytické části projektu a také některé zásady urbanistického návrhu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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. 
Diplomant přistupoval k řešení urbanistické částí práce aktivně. Věnoval se hlavně variantám hmotového a 
tvarového řešení objektů v centru, které ověřoval na pracovním modelu. V průběhu zpracovávání DP celkem 
pravidelně informoval vedoucího práce o postupu řešení. Hlavně postupně předkládanými variantami 
prokazoval své tvůrčí schopnosti. Podklady pro konzultace měl dobře připravené. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Urbanistické řešení zadaného území navazuje na koncepci a kompozici severní i jižní části Osy Červený vrch. 
Přináší novou a velmi zajímavou variantu uspořádání soustavy veřejných prostranství v pohledově i provozně 
frekventovaném centru obytného souboru.  
V architektonické části DP se diplomant věnuje objemové studii souboru tří objektů občanské vybavenosti, 
které se mohou podílet na výsledném obrazu centra Osy Červený vrch. Problematický je návrh počtu podlaží a 
také náplně objektu obchodního domu. Návrh systému dopravy, hierarchie místních komunikací, řešení 
parkování a garáží, podporuje vytvoření předpokládaného prostředí v centru souboru. Uspořádání technické 
infrastruktury prokazuje reálnost urbanistického konceptu. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je strukturovaná v souladu se zadáním. V regulačním plánu, který je součástí urbanistického 
řešení, nejsou uvedené regulační prvky jednoznačně graficky vyjádřené. Jedná se například o stavební čáru, 
nebo také o funkční náplň objektů. Textová část je velmi stručná. Grafická dokumentace má až na drobnosti 
dobrou úroveň. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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 získal diplomant z dostupných zdrojů, které uvádí v závěru práce. 

 

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 diplomové práce jsou cenným příspěvkem k probíhající diskusi o budoucím pojetí, o charakteru, 
prostorové struktuře, funkční náplni a výsledném obrazu centrální části Osy Červený vrch a hlavně její 
nejfrekventovanější části situované po obou stranách Evropské třídy.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Cílem diplomové práce bylo vypravování urbanistického návrhu přestavby a dostavby lokálního centra obytného 
souboru Červený vrch v Praze 6. 

Návrh urbanistické struktury nabízí možnost sjednocení různorodé, převážně panelové zástavby v citlivém místě 
křížení dvou hlavních kompozičních os celého souboru. Nové polyfunkční objekty citlivě navazují na ty stávající a 
přispívají ke zlepšení prostorové struktury, funkční skladby, diferenciaci prostorů a tím i potřebné kompozici Osy 
Červený vrch. Navrhovaná sestava charakterově a měřítkově odlišných veřejných prostranství v centru využívá 
svažitosti terénu pro vytvoření pestrého a přitažlivého prostředí pro obchod, služby i pro volný čas, kulturní akce a 
relaxaci. Velký důraz diplomant kladl na provoz pěších ale také automobilů, včetně prostorů a ploch pro 
parkování. 

Architektonická a stavebně technická část diplomové práce obsahuje objemovou studii tří objektů – obchodního 
domu, knihovny a kulturního centra. Studie prokazuje reálnost urbanistického konceptu. Pouze 4.NP objektu 
obchodního domu dokládá spíše nevhodnost jak nabízené funkce, tak celkové hmoty a vzhledu objektu. 

Koncepce dopravní infrastruktury počítá s vhodnou kategorizací místních komunikací a s podporou pěší trasy ve 
směru východ západ. Prostory pro parkování jsou vhodně zakomponovány do svažitého terénu, jsou navrženy 
v maximálně možném rozsahu a posilují tak funkčnost centra souboru. 

Návrh technické infrastruktury je komplexní a prokazuje reálnost navrženého urbanistického uspořádání celého 
řešeného území.  

Výsledky diplomové práce svědčí o kreativitě diplomanta a současně o potřebě většího soustředění na 
komplexnost řešení tak složitého úkolu.    

                                                                                                                                                        

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 

Datum: 9.6.2021                                 Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.  ……………………………………………………………   


