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Zadání bakalářské práce 

 

Bakalářský projekt vychází z architektonické studie (ATZBP) – zimní semestr 2016 / 2017. 
 
Třída Milady Horákové je na Špejcharu a v okolí metra Hradčanská spíše bezútěšné místo, než živý městský 
bulvár. Přitom po otevření tunelu Blanka se tu výrazně zklidnil provoz aut a otevírá se šance pro skutečnou 
revitalizaci této části města.  
 
Zadáním architektonické studie (ATZBP) bylo v zimním semestru území vymezené z jihu třídou Milady 
Horákové, ze severu tratí Buštěhradské dráhy (která bude výhledově v tomto úseku zakryta), ze západu ulicí 
Pelléovou a z východu ulicí U Vorlíků. V řešené lokalitě jsou dnes čtyři chátrající, ale kvalitní městské vily, které 
měly být součástí řešení tohoto místa. 
 
Architektonická studie (ATZBP) měla prověřit možnost umístit do řešené lokality bydlení, kanceláře, obchod. 
Cílem bylo navrhnout živou součást městského bulváru a z hlediska investic i potřeb města a jeho obyvatel 
místu přiměřené řešení. 
 
Předmětem bakalářské práce byla vybraná část z architektonické studie (ATZBP). 
 

Hodnocení bakalářské práce 

 
Koncept, který se rodil těžce a hlavně na poslední chvíli. Jednoduchá a pravděpodobně i úspěšná myšlenka 
doplnit prostor mezi vilami jednou opakující se hmotou, která se v místě volného prostoru „zrcadlí“ byla 
naplněna jen zčásti. Student měl po celou dobu práce na studii problém pochopit, jak dopracovat 
architektonický návrh. V rámci zpracování bakalářské práce se student osvědčil a zpracoval práci na solidní 
úrovni. Bohužel řada nedomyšlených prvků v návrhu vzala hodně energie i v této fázi a výsledek není zcela 
prost komplikací v dispozicích a chyb. 
 
 
Autor předložené bakalářské práce prokázala schopnost samostatně zpracovat konkrétní zadání a naplnit 
základní požadavky na práci kladené, včetně udržení základní koncepce řešení z architektonické studie (ATZBP) 
v detailnějším propracování v bakalářské práci (dokumentaci pro stavební povolení / dokumentaci pro 
provedení stavby). 
Předložená bakalářská práce odpovídá svým rozsahem požadavkům na ni kladeným v zadání.       
Předloženou bakalářskou práci je možno doporučit k obhajobě. 

 
Navržené hodnocení: C 
 
 
 
V Praze dne 22. června 2017                                                Ivan Plicka / Matyáš Sedlák 


