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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Řešeným územím diplomní práce je lokalita vymezená ulicemi U Papírny, Za Papírnou a Železničářů; širším 
řešeným územím, které mohlo být využito pro návrh, je lokalita rozšířená ještě o území, vymezené ulicemi U 
Papírny a Na Zátorách. Cílem diplomové práce bylo prověřit rozvojový potenciál řešeného území, možnost 
revitalizace řešeného území, i z hlediska širšího kontextu. 

Podkladem pro stanovení kontextu / širších vztahů byla urbanistická studie území (Dolních) Holešovic, 
kterou autorka zpracovala v letním semestru školního roku 2016_2017 (atelier Plicka_Sedlák), doplněná výstupy 
diplomních projektů, zabývajících se proměnou Bubenské ulice (M. Valachová, zimní semestr 2017_2018, atelier 
Plicka_Sedlák), resp. revitalizací okolí ulice Plynární (A. Michalcová, zimní semestr 2017_2018, atelier 
Plicka_Sedlák), resp. návrhem školního areálu Plynární – Železničářů (J. Kacířová, zimní semestr 2017_2018, 
atelier Plicka_Sedlák). 
 Úkolem diplomová práce bylo vyhodnotit možnosti využití stávající zástavby a navrhnout řešení, 
vycházející z potřeb řešeného území, resp. jeho širšího kontextu. Návrh měl z hlediska funkčního využití 
upřednostňovat funkci bydlení, pokud to bude podle podmínek území možné, doplněnou dalšími vhodnými 
funkcemi, odpovídajícími řešené lokalitě. Diplomová práce měla tak prověřit potenciál a limity řešeného území i 
z hlediska funkčního využití.  
 Téma diplomové práce bylo zvoleno po konzultaci s Prahou 7; výsledkem diplomové práce měla být 
ověřovací studie lokality dle výše uvedeného rámcového stavebního programu.  
 
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Autorka diplomní práce prokázala schopnost samostatně zpracovat konkrétní zadání. 

Autorka předkládá ve své diplomové práci solidní urbanistický koncept, zdařile prohlubující jak 
předcházející autorčinu urbanistickou studii řešení celého území (Dolních) Holešovic, tak i další studie, které byly 
prezentovány v rámci diplomních prací v zimním semestru 2017_2018. Urbanistické řešení lokality i 
architektonické řešení nových staveb, doplňujících blok při ulici U Papírny, jsou zcela přiměřené potenciálu a 
charakteru místa a vzhledem ke své reálnosti mohou být využity pro rozvahu městské části o budoucí podobě 
tohoto území. 

Navržené řešení je v diplomové práci zcela srozumitelně a jasně 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. 
 
Navržené hodnocení: B 
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