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Diplomová práce se zabývá v podstatě administrativním objektem na Pankrácké pláni. Pro 
takovýto typ budovy je místo velmi dobře vybrané, jde o centrum administrativy a obchodů 
v Praze 4, dnes jde o velmi atraktivní část Prahy, kam se velice rády stěhují právě velké 
firmy s potřebou velkých prostor a vazbou na trasu metra tak, aby mohli nabídnout školící a 
konferenční prostory.  
 
Z hlediska dispozice je objekt dobře řešen, má vnitřní velkoprostorové atrium, které vytvoří 
velmi zajímavý jak vstupní prostor, tak i volný prostor uvnitř domu v nadzemních podlažích. 
Atrium by bylo vhodné oživit zelení nebo vodním prvkem, ale to je možné také až v další fázi 
projektu. Poněkud předimenzovaná se mi jeví druhá hala před výtahy ve věžové části domu, 
která by v případě developerského projektu byla určitě finančně nepřijatelná. Orientace 
jídelny směrem k Centrálnímu parku je dobrá, dispoziční řešení kuchyně by ale zasloužilo 
detailnější zpracování, v této chvíli jsou zde zakresleny jen celkové plochy jednotlivých 
funkcí, což je v případě diplomního projektu málo.  
V dalším podlaží, kde je ukázána dispozice vzdělávacího (konferenčního) centra, je trochu 
problematická poloha sloupů, které by při řešení velkých místností, které jsou většinou u 
velkých firem žádané, vadily dispozici sezení a možnému promítání. Ostatní plochy 
openspace jsou navrženy velkoryse, prostory pro „brainstorming“ jsou velkokapacitní, nevím, 
zda vždy využitelné, ale pro prostory openspace kanceláří velmi vhodné. 
K dispozičnímu řešení bych ale chtěla generelně dodat, že je velice obecně nahozené, 
žádné detailní řešení interiéru, jednotlivé místnosti zázemí apod. tu nejsou zkresleny, a to, 
jak jsem již říkala, neodpovídá úrovni diplomové práce. Z hlediska kapacity kancelářských 
prostor se mi zdá množství parkovacích stání nedostatečné, možná by bylo nutné vybudovat 
ještě jedno podzemní podlaží. 
 
Architektura objektu se na první pohled jeví jako invenční a zajímavá. Věřím, že se student 
snažil o netradiční pojetí fasády s vazbou na úsporu energií. Z mého pohledu jde ale trochu 
o gesto, které není v každém směru domyšlené a dotažené do úplné kompaktnosti a celku 
(viz kombinace trojúhelníkové fasády a prosklené fasády). Autor chtěl prosvětlit vstupní 
prostory atria, které je orientováno na sever a není zde tedy takový problém s tepelnými 
zisky (úzký prostor mezi objektem a Arkádami Pankrác tomu napomáhá), což je správné, ale 
napojení fasád je trochu krkolomné. 
 
Předložená diplomní práce je zpracovaná na úrovni schematického řešení, což je celému 
návrhu na škodu. Také zde chybí konkrétní detail řešení fasády, který by měl takový projekt 
obsahovat.  
 
návrh hodnocení:      
E (dostatečně)  
 
V Praze, 25. 1. 2013        
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