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Pavol si pro svůj diplomní projekt zvolil velmi ambiciózní cíl, totiž vytvořit vizi na transformaci města pod 

vlivem nových forem městské mobility – elektromobilita, samořiditelné automobily, sdílená automobilita a 

další předpokládané typy budoucí individuální i hromadné dopravy. Tyto vize aplikoval pak na konkrétní 

městskou část – Nové Butovice v Praze. To představuje dvě stěžejní vizionářská témata, které Pavol 

kombinuje ve své diplomové práci. Určitě jde o témata víc než aktuální – novými formami mobility se 

v současnosti zabývá celá řada oborů, často sdružených pod pojmem Smart Cities a stejně aktuální je i téma 

modernistických sídlišť a jejich transformaci do kvalitní podoby současného města. 

V první části diplomního semináře – teoretické - autor shromáždil a prostudoval zahraniční i místní studie 

na téma budoucích forem mobility. Jak výzkum v rámci semináře, tak i návrh samotný konzultoval 

s externími odborníky, jako je profesor Ondřej Přibyl z Fakulty dopravní ČVUT. Urbanistickou analýzu 

projektu pak představil a prohovořil mimo jiné i s autorem původního návrhu Nových Butovic (1968), 

architektem Ivo Obersteinem.  

Pro posouzení diplomového projektu Pavola Uhrína je potřeba pochopit a akceptovat jeho východiska a 

předem formulované předpoklady. Pokud na ně přistoupíme (a podle mého názoru je Pavol dobře 

argumentuje), pak teprve se můžeme přenést do budoucnosti a společně sledovat logická řešení problémů, 

které z oné předpokládané budoucnosti vyvstanou. 

Dá se možná namítnout, že nikdo nevíme, kterým směrem se bude budoucnost vyvíjet. To je pravda, ale 

právě proto máme povinnost jako urbanisti se budoucností zabývat. Samozřejmě, že je pak potřeba 

pracovat ve scénářích a alternativách, podle vytyčených výchozích podmínek. A právě jednou z takových 

alternativ diplomový projekt řeší. 

V návrhu transformace Nových Butovic se autor zabývá dvěma hlavními tématy. Jednak optimalizací 

zástavby (zvýšením hustoty) a její lepší prostorovou organizací a za druhé, fundamentálními změnami 

veřejného prostoru, jak pod vlivem změněné mobility, tak i zvýšením jeho kvality. Zde je třeba poznamenat, 

že ne všechna schémata a grafické zkratky jsou snadno pochopitelná. 

Zástavbou řetězce obytných věží na obvodu sídliště autor znatelně zvyšuje počet jejich obyvatel. To 

samozřejmě vede ke zvýšené potřebě komplementárních funkcí, občanské vybavenosti, atd.. Celé sídliště je 

pak obslouženo novými formami dopravy. To vede k uvolnění veřejného prostoru a jeho transformace na 

kvalitní, zajímavé a atraktivní prostory.  

Pavol vytvořil ve svém projektu odvážnou vizi budoucnosti Velkých Butovic. Pokud jeho předpoklady budou  

v budoucnosti platit, je jeho práce vizionářská i ve smyslu všeobecných principů, které budou uplatnitelné i 

v jiných případech. Cením si především snahy o inovativní přístup k zadání a odvahy dívat do budoucnosti. 

Autor svým diplomovým projektem prokazuje, že je schopen samostatně pracovat jako tvůrčí architekt a že 

si osvojil kompetence požadované pro úspěšné ukončení magisterského studia architektury. Portfolio jeho 

diplomového projektu je vypracováno na profesionální úrovni. Výsledek odpovídá předem formulovaným 

záměrům a zadání.  

Práci Pavola Uhrína přijímám velmi pozitivně a s přihlédnutím ke všem uvedeným faktorům hodnocení 

navrhuji známku A (výborně – číselně: 1).  
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