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V Praze Karlíně   
Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Jan Vaněk 
 
 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Diplomová práce rozsahem pokrývá celé řešené území, při využití zadání, kdy se má 
sestavovat vlastní diagram pro využití bloku, diplomant vyčlenil logicky bytovou funkci 
do druhé etapy dostavby bloku v návaznosti na již existující bytovou funkci na 
vedlejším pozemku. 
 

2. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a 
návaznosti jednotlivých  částí práce, případně jejich úplnosti? 

 
Z hlediska návazností je práce vyčerpávající a úplná. 
 

3. Základní zhodnocení diplomové práce:  
 

Diplomant v práci nejprve vyjádřil vztah lokality i svůj osobní k rozvoji i charakteru  
Karlína ve schématu zahrnujícího urbanismus lokality a zohledňující i širší vazby. 
Projevil logickou vůli nejenom po zachování průmyslového výrazu, ale i po naplnění 
civilní, neokázalé a zajímavými funkcemi doplněné urbanistické struktury. Vlastní 
dům- stavba navozuje dojem spíše mikrourbanismu, jednotlivé funkční celky na sebe 
navazují, byť je třeba pro výborné hodnocení lecco povysvětlit. 
 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
Schématu většího urbanismu, na kterém pan Vaněk staví východiska a svoje 
přesvědčení o správnosti neokázalosti návrhu, je třeba jasněji vyjádřit. Např. ve 
výkrese 04 není vůbec zřejmé, o jakou část blokové struktury se jedná a k čemu 
výkres odkazuje, tzv. zelená osa také není pregnantněji formulována, nebo k čemu 
slouží některé výkresy analýz - např. formulace „aktivní linie“ není jasná a může se 
různě dohadovat její interpretace. Tak se lze o mnohém z urbanismu jen domýšlet, 
jak to diplomant zřejmě myslel - zde je třeba se zastavit při vlastní, alespoň slovní 
obhajobě. V dispozičním architektonickém detailu je třeba provozně i architektonicky  
obhájit, jak funguje některý z provozů, např. kinokavárna s dveřmi v čele jediné stěny 
na promítání a s řadou prostředních sloupů; rovněž některé detaily, např. 



schematické řezy je třeba opoznámkovat nebo estetiku interiérů ve vazbě na některé 
architektonicky nedotažené detaily architektury interiérů, např. vstup do 
monumentální haly muzea knihy je pod viditelným  ramenem schodiště atd. 
V parkovacím domě na druhé straně by bylo vhodné lépe formovat výjezdy (více 
četné) a zvážit formulaci vazby na lanovku, hlukem obtěžující vlaky apod., jak by se 
v tomto bodě měly řešit. 
 

5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
 

Práce vykazuje mnoho dobrých postřehů, je na zvážení, zda Karlín má mít neokázalý 
a obytně městský charakter jako celá čtvrť. K tomu je nejpřínosnější asi příčný 
průchod blokem, který celou blokovou strukturu otevírá přiměřeným způsobem. 
Rovněž tak vazba na zastávku vlaků a vůbec kopec Vítkov. 
 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Diplomant užil všech možných pramenů k vytvoření předpokladů ke splnění úkolu, 
pracuje s různými vrstvami územně plánovací dokumentace a nabízí jejich posun 
dalším směrem. 
 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Po formální stránce je práce v souladu s požadavky na rozsah diplomního úkolu. 
 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Využití práce pro publikaci by bylo zřejmé, kdyby se více soustředila na vazby na 
širší vztahy. Pak by bylo možné vzít práci jako podklad pro reálné úvahy, co s částí 
Karlína ve smyslu doplnění územně plánovacích podkladů. Vlastní architektura 
odkazuje k tomu, že by Karlín mohl působit jako plnohodnotná městská čtvrt pro 
bydlení a pobyt rezidentů i návštěvníků z jiných částí Prahy (muzeum knihy apod.). 
Diplomant tak poukazuje na možný civilní a intelektuální potenciál Karlína. 
 

9. Práci hodnotím:  
     (zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
 
výborně  
v případě vysvětlení některých drobných kritických připomínek, jak by bylo lze je řešit 
následně, zejména však jak bude řešena zadaná vazba na bydlení. 
 
V Brně dne 30. května 2012   
 
 
 
 
 
                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                             podpis vedoucího diplomové práce 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


