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Diplomová práce se zabývá nezastavěnou parcelou v ulici Plzeňská. Obsahem návrhu je parkování P+R, dlouhodobé 
parkování, komerční prostory a hotel. 
 
Návrh se vyznačuje organickou půdorysnou stopou, monotónní, z větší části uzavřenou fasádou do ulice Plzeňská a 
ustupující, prosklenou fasádou hotelu směrem k parku. Dále je jednoznačně identifikován předsazenou fasádou a 
stínicími prvky z vějířovitě tvarovaného, perforovaného plechu. 
 
Skladba náplně je vyvážená a funkční. Otázky vzbuzuje jen míra krátkodobého parkování P+R, kde je namístě úvaha 
nakolik tato funkce zatíží ve špičkách už tak přeplněné tramvajové spoje. Naopak, dlouhodobé parkování je vítaným 
odlehčením kapacity v hustě urbanizované části Smíchova. 
 
Největší nedostatek projektu shledávám v jeho působení v ulici Plzeňská. 
Pražské radiály jsou dlouhodobě palčivý problém města. Zatížené dopravou jsou setrvačně vnímané jako „funkční 
stoky“. Společenství a domy se jim obracejí zády. Jsou odsunuty mimo zájem. Nekultivované, neuklízené, hlučné a 
prašné. 
Bohužel, návrh tento neutěšený stav fixuje. K Plzeňské se obrací hlavně mrtvou fasádou, v uličním parteru najdeme 
jen pár provozních vstupů. 
Investiční počin tohoto měřítka by se měl určitě podílet na kultivaci pražské radiály, přinést jí život, probudit zájem 
společnosti o tyto městské prostory a jednoznačně určit standart do budoucna. Příklady ze západních metropolí 
ukazují, že i dopravně zatížené ulice můžou být plnohodnotným místem městského života – kultivovaně čistým 
prostorem se živým parterem a zelenou infrastrukturou. 
Odpovědné nakládání s veřejným prostorem i samotnou kvalitou života by měla být jedna s nejdůležitějších složek 
motivace a intelektuálního zájmu architekta. 
 
Navržená jednostranná orientace veřejného parteru směrem k parku je zhmotněna velkoryse dimenzovaným 
prostranstvím. Plocha je prázdná, z větší části zadlážděna, bez přesvědčivějšího návrhu využití. Je krajně nejisté, zda 
navržené měřítko prostoru bude dostatečně společensky živené. Výraznější pěší tahy tady nevedou, okolní zástavba 
neexistuje. 
 
Samotný projekt, forma i prezentace jsou zpracovány na velmi dobré úrovni. Konstrukce i dispozice jsou jasné, 
přehledné. 
Organický půdorys si někde vynucuje prostorově rozporuplná a hůře využitelná místa. 
 
Doporučuji diplomanta vyslat na profesionální dráhu. Po čistě formální a technické stránce se zdá být připraven. 
Budu rád, pokud bude při výkonu povolání o výše uvedené kritice přemýšlet a zahrne úvahy o přesahu architektury do 
své práce. 
 
Projekt doporučuji k obhajobě s hodnocením „uspokojivě“ D.  
 
 
 
V Praze, dne 26. 01. 2022. 
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