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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Širším řešeným územím diplomní práce (z hlediska širších vztahů) je lokalita vymezená zhruba ze severu 
spojnicí ulice Veletržní a ulice Dělnické, z východu ulicí Argentinskou, ze západu ulicí Bubenskou a z jihu řekou 
Vltavou. Vlastním (užším) řešeným územím je lokalita dopravního terminálu Vltavská a jeho bezprostředního 
okolí – ve vazbě zejména na ulici Bubenskou. Cílem diplomové práce bylo prověřit potenciál území v souvislosti s 
plánovanou výstavbou zastávky (dopravního terminálu) Praha – Bubny na rychlodráze Praha – letiště – Kladno 
(PRAK) a zejména vlastní řešení terminálu a jeho začlenění do stávající i budoucí struktury zástavby. Podkladem 
pro základní koncepci řešeného území a pro stanovení kontextu / širších vztahů, byly urbanistické studie území 
(Dolních) Holešovic z letního semestru školního roku 2016_2017 (atelier Plicka_Sedlák); autorka diplomní práce 
si vybrala jako výchozí podklad urbanistickou studii Matouše Štrby. 

Základním programem diplomové práce byl návrh dopravního terminálu, ve vazbě na plánovanou stanici 
Vltavská na trati Praha – letiště – Kladno (PRAK) a na městskou hromadnou dopravu (metro – stanice Vltavská, 
tramvaj) – podkladem byl technický projekt společnosti Metroprojekt (2017). Dopravní terminál byl hlavním 
nosným programem lokality. Tato dominantní funkce měla být doplněna dalšími funkcemi tak, aby celek vytvořil 
kvalitní městské prostředí. Kromě ploch obchodu a služeb v přímé vazbě na dopravní terminál bylo žádoucí 
prověřit v lokalitě umístění bydlení a / nebo kancelářských ploch. Klíčovým bylo dobré zapojení nové zástavby 
celé lokality do kontextu města, včetně vytvoření kvalitních městských veřejných prostranství; jedná se o návrh 
první etapy rozvoje širšího území v souvislosti v plánovanou realizací dopravního terminálu Vltavská. 
 
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Autorka diplomní práce prokázala naprosto přesvědčivě schopnost samostatně zpracovat konkrétní zadání. 
 Autorka ve svém řešení předkládá velmi kvalitní koncept nové zástavby lokality, jedná se skutečně o 
komplexní řešení dosti složitého, komplikovaného zadání. Práci je možné hodnotit pozitivně i z pohledu prověření 
možností dané lokality a stavebního programu – i z hlediska potřeb městské části Praha 7. 

Navržené řešení je v diplomové práci jasně, srozumitelně a zcela profesionálně presentováno. Po 
stránce obsahové i po stránce formální – z hlediska požadovaného obsahu a rozsahu, upřesněného během 
konzultací diplomní práce - bylo zadání diplomní práce zcela naplněno.  

Předloženou diplomní práci je možno doporučit kladně k obhajobě. 
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