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POPIS ZADÁNÍ PROJEKTU A O ČEKÁVANÉ CÍLE ŘEŠENÍ 
Diplomová práce se zabývá návrhem na zástavbu existující nárožní proluky při ulicích Na 
Zatlance a Ostrovského na okraji historického centra pražského Smíchova. Tato proluka je 
zastavována bytovými domy. Cílem návrhu je vyřešit zejména vazby na existující okolní 
kompaktní blokovou zástavbu z přelomu 19. a 20. století a taktéž vazbu na přilehlý park 
Mrázovka s někdejší dělnickou kolonií. 
 
 

URBANISTICKÉ  ŘEŠENÍ  
Jak správně studentka diplomantka ve své průvodní zprávě uvádí, dané území je exkluzivní a 
je charakterizováno souslovím lokalita na rozhraní. Jedná o historické rozhraní mezi 
kompaktní blokovou zástavbou, která v ulici Na Zatlance končí a v závislosti na prudce 
stoupajícím terénu přechází do parkového areálu Mrázovka. 
A na toto rozhraní autorka navrhuje polootevřenou strukturu tvořenou třemi šestipodlažními 
obytnými objekty na společné suterénní podnoži. Velkou výzvou pro tento urbanistický koncept 
je bezesporu existující vysoká opěrná zeď ze žulového kyklopského zdiva podél chodníku 
v ulici Na Zatlance, kterou autorka zcela správně respektuje a navíc s ní tvůrčím způsobem 
pracuje. Vertikální hmoty jednotlivých navrhovaných domů autorka graduje v rozmezí od čtyř 
do šesti nadzemních podlaží. Ve svém externím obrysu navrhované budovy respektují 
existující uliční čáru, s výjimkou čelního průčelí přivráceného do ulice Na Zatlance, které je 
mírně odskočeno od existující kamenné zdi – jistěže zejména z důvodů staticko-konstrukčních 
– avšak je zde patrný i záměr architektonický a sice v tom, že tato kamenná zeď nikterak 
neztratila svoji monumentálnost a atraktivitu. 
 
Otázkou samozřejmě zůstává, zda-li by takto situačně řešený objekt s plošnými základy přímo 
nad automobilovým tunelem Mrázovka byl ze statického hlediska reálný. Tato otázka však 
samozřejmě přesahuje zadání a obsah problematiky tohoto diplomního projektu. 
 
  
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, ŘEŠENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ A POLOPROSTORŮ, 

ŘEŠENÍ ZELENĚ 
Architektura navrhovaných bytových domů je velmi střídmá, dalo by se říci chladná, dle mého 
názoru až příliš. Zcela hladké omítané fasády prořezané pouze pravidelným rastrem okenních 
otvorů mi připadají poněkud „málo architektonické“ není zde pracováno vůbec s obvyklým 
principem vertikálního trojdělení fasády tj. arch. výraz přízemí vers. arch. výraz typických 
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podlaží vers. arch. výraz nejvyššího podlaží. Zejména průčelí  parterového podlaží do ulice 
Ostrovského by si myslím zasloužilo měřítkově odlišit. 
Venkovní prostory ve vnitrobloku autorka vyřešila bezproblémově a přiměřeně, navrhovaná 
cik-cak pěší cesta do svahu Mrázovky bude jistě vítaným a přínosným fenoménem. 
Návrh nové stromové zeleně ve vnitrobloku taktéž pokládám za přiměřený a vyvážený. 
 
 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Návrh dispozičního uspořádání bytových prostorů v jednotlivých podlažích všech 
navrhovaných domů prokazuje jednoznačně erudici autorky a péči o dořešení detailů. Zejména 
zde zmíním důraz, který autorka klade na situování a dimenzování hlavního obytného prostoru 
v bytě, kdy jednak dbá na možnost jeho příčného přirozeného provětrání a také na jeho event. 
variabilitu v souladu s potřebami budoucích nájemců. 
 
 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ, ÚROVE Ň PREZENTACE  
Diplomní projekt je zpracován jasně, přehledně, orientace v portfoliu je bezproblémová. 
Některé vizualizace disponují poněkud nízkou vypovídací hodnotou. 
 
 

HODNOCENÍ 
Diplomantka předkládá projekt, který dle mého názoru splnil požadavky zadání. Projekt je  
zpracován pečlivě a se zodpovědným přístupem, vysoce hodnotím zejména pečlivost při 
návrhu dispozičního uspořádání bytů. 
 
 

ZÁVĚR 
Práce diplomantky prokazuje její schopnosti, talent  a potřebné znalosti pro vstup do 
architektonické praxe. Pro výše uvedené a přes některé drobné nedostatky je třeba diplomní 
projekt ocenit a doporučuji jej tedy k obhajobě.   
 
Diplomovou práci navrhuji ohodnotit klasifikačním stupněm dle ETCS:  
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V Praze dne 26.06.2020 

 
oponentní posudek zpracoval : 

 
ing. arch. Tomáš Dohnal 

        autorizovaný architekt ČKA  č. 00 204 
                       TF  604 232 758 
                    arch.dohnal@email.cz 


