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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání  náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem diplomní (a předdiplomní) práce je řešení části nové polyfunkční čtvrti v širším centru Prahy na ploše 
bývalého Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ). Tento významný brownfield prošel v minulém období celou řadou 
koncepčních  návrhů  a  studií  a  je  jedním  z nejvýznamnějších  přestavbových  území  pražského  centra.  Kromě 
prostoru pro novou obytnou čtvrť je zde místo pro situování komerční a školské vybavenosti. Součástí řešení je 
také  návrh  a  formulace  charakteru  významných městských  veřejných  prostorů  a  jejich  vazby  na  související 
urbanistické  podmínky  území. Důležitou  součástí  urbanistické  koncepce  je  řešení  zásad  dopravy  a  dopravní 
obsluhy, koncepce pěší a nemotorové dopravy, technické infrastruktury (TI), zeleně a hospodaření s vodou. 

 

Splnění zadání  splněno s menšími výhradami 
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. 

Diplomní práce se celkem úspěšně vyrovnává s požadavky zadání, základní urbanistický koncept byl stanoven 
v předdiplomním projektu, některé nedostatky nebo nedořešené aspekty nebyly bohužel v diplomním projektu 
dostatečně  dopracovány  nebo  odstraněny  a  návrh  se  soustředil  především  na  řešení  urbanisticko‐
architektonického detailu koncepce přejaté z předdiplomu. 
Návrh  je  postaven  na  principu  blokové  urbanistické  struktury,  vytvářející  logickou  návaznost  v širších 
urbanistických souvislostech. Ve střední části území je vložen blok školských budov s veřejnými předprostory a 
ve východní části rozvolněná obytná struktura. Poněkud nepřesvědčivě působí dopravní řešení, kde se ne zcela 
logicky mísí naprosto odlišné charaktery uličních prostorů (zejm.  jižně od historické budovy NNŽ), v některých 
místech je prezentováno ne zcela domyšlené napojení a situování obslužných komunikací a křižovatek. 
Problematika řešení TI, zeleně, dispozičního a architektonického řešení objektů je na odpovídající úrovni podle 
požadavků zadání. 

 

Zvolený postup řešení  správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Práce vychází ze solidně zpracované a dokumentované analytické části v předdiplomu. Kladně hodnotím zařazení 
historicko‐urbanistické analýzy území, stejně jako alespoň částečnou rešerši nejaktuálnějších záměrů a návrhů 
v řešeném  i  souvisejícím  území.  Diplomní  projekt  v podstatě  nerozvíjí  zásady  řešení  celkové  urbanistické 
koncepce z předdiplomu a omezuje se spíše na dořešení detailů  jednotlivých veřejných prostorů a objektů ve 
vybrané části území – některé dílčí otázky a diskutabilní návrhy tak zůstávají neřešeny. 

 

Odborná úroveň  D ‐ uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
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Odborná úroveň vlastního diplomního projektu je bohužel ovlivněna některými problematickými nebo ne zcela 
domyšlenými aspekty předdiplomního návrhu. Celkové koncepci podle mého chybí ujasnění celkové hierarchie 
veřejných  urbánních  prostorů,  jejich  významu  a  funkce  v území  a  územních  vztazích.  Jedná  se  především  o 
nejednoznačný charakter uličních a veřejných prostorů a jejich místy spíše schematické řešení ‐ především ulice 
jižně od budovy NNŽ, ale i ul. U nákladového nádraží a předprostory škol. 
Na  dobré  odborné  úrovni  jsou  zvládnuty  a  dokumentovány  dispoziční  schémata  objektů,  řešení  TI  a  oblast 
hospodaření s dešťovou vodou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce  C ‐ dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Textová část dokumentace diplomního projektu je stručná, popis celkové urbanistické koncepce je omezen na 
pár odstavců v předdiplomu, zaměřených spíše na popis návrhu, prakticky bez zdůvodnění navrženého řešení. 
V části diplomního projektu se textová část omezuje opět spíše na popis  jednotlivých částí a objektů řešení a 
chybí opět zdůvodnění návrhu. V příloze „koncepční schéma“ jsou myšlenky návrhu vyjádřeny pouze symboly – 
myslím, že by si toto téma zasloužilo alespoň heslovité slovní vyjádření a prezentaci hlavních zásad návrhu. Určité 
zásady  řešení veřejných prostorů zle vyčíst z přílohy „vymezení  funkčních celků“ s kresebnou charakteristikou 
vybavení jednotlivých prostorů. V grafických přílohách je ale projekt dokumentován poměrně bohatě, obsáhle a 
přehledně. 

 

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. 
V závěru práce je uveden poměrně rozsáhlý přehled zdrojů, podkladů a legislativních předpisů, ze kterých práce 
vychází. Kladně lze hodnotit vyčerpávající přehled použitých obrázků a fotografií s detailním uvedením zdroje. 

 

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.

 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Celkové hodnocení 

Projekt řeší přestavbu území bývalého NNŽ a souvisejícího území v zásadě správně nekonfliktním návrhem blokové 
urbanistické struktury, navazující na charakter okolních čtvrtí Žižkova a Vinohrad. Celková urbanistické koncepce je 
formulována v předdiplomní projektu. Již v této úvodní fázi vzbuzuje návrh některé otazníky – např. charakter a 
význam  uličního  prostoru  jižně  od  historické  budovy  NNŽ,  orientace  dopravní  obsluhy  nové  struktury  téměř 
výhradně k této ose, jejíž smysl v území mohl být spíše jako dopravně zklidněný bulvár jižní části území a dopravní 
obsluha mohla být orientována do ul. U nákladového nádraží, která má v podstatě pouze dopravní charakter. 

Za  formální  považuji  také  nepravoúhlost  obytných  bloků  (rastr  příčných  ulic  bezdůvodně  rovnoběžný  s ul. 
Želivského). Za diskutabilní považuji situování školních budov – v ose hlavního vnitřního pěšího veřejného prostoru 
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historického komplexu NNŽ bych očekával střední školu  jako urbanisticky významnější budovu, ZŠ by asi naopak 
spíše slušela více klidová poloha v jižním pásu zástavby s parkovým předprostorem, oddělující blokovou strukturu 
od rozvolněného obytného území ve východní části řešené oblasti. 

Za problematické považuji některé zásady návrhu dopravní obsluhy – zejména „proměny“ charakteru ulice mezi 
historickou budovou NNŽ a obytnými bloky z velkorysé směrově rozdělené komunikace se střední alejí na poněkud 
neměstsky působící „kličkující“ obytnou ulici vyplněnou kolmými stáními a posléze návrat k původnímu charakteru 
uličního bulváru, ale opět s neúplnými křižovatkami příčných ulic. Podobné pochybnosti vzbuzuje např. komunikace 
podél východní a jižní  strany areálu SŠ bezdůvodně vedená podél celé jižní fasády školního bloku a zaústěná do ul. 
U nákladového nádraží v místě z dopravního hlediska nelogickém ‐ nevstřícně ke stávajícím komunikacím. 

Neodůvodněné  a  podle  mého  nevhodné  je  řešení  dlouhého  podzemního  vjezdu  garáží  knihovny,  zabírající 
urbanisticky cenný prostor významného uličního prostranství a obsluhující všeho všudy 16 stání. Rozpaky působí 
také návrh školního hřiště SŠ na střeše budovy, když na pozemku je dostatek místa. Více invence a nabídku atraktivit 
bych očekával  v předprostorech obou  škol.  Řešení  obou prostorů před  vstupy do  škol působí  spíše  formálním 
dojmem bez domyšlení a atraktivity takto exponovaným veřejným prostorům příslušející. 

Kladně hodnotím  využití  a dokumentování  zásad modrozelené  infrastruktury a hospodaření  s dešťovou  vodou. 
Návrh je přes dílčí nedostatky a neujasněnost celkové koncepce obsáhle a poměrně přesvědčivě dokumentován, na 
odpovídající úrovni jsou vizualizace a dokumentace TI a zeleně. 

 

Otázka pro obhajobu 

Vysvětlete blíže navržený charakter a význam veřejného uličního prostoru komunikace mezi historickou budovou 
NNŽ a novou zástavbou a řešení a vybavení veřejných předprostorů školních budov. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C ‐ dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.6.2021          Podpis: 


