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Podkladem pro zadání bakalářské práce je studie zpracovaná Branislavem Kožejem 
v zimním semestru 2017 na téma Památník tří odbojů. Místem památníku má být 
statek rodu Mašínů v Lošanech na Kolínsku, vrácený rodině po pětašedesátiletém 
hospodaření socialistického Československa a jeho nástupců na základě rozsudku 
Ústavního soudu ČR. V naší moderní historii neexistuje silnější příběh, který by lépe 
ilustroval spojitost protirakouského, protinacistického a protikomunistického odboje, 
než osudy členů rodiny Mašínů. Branislav ve své studii rozvrhl náplň statku do tří 
zón. První – vzpomínková a expoziční, zahrnující rodný dům generála Josefa 
Mašína, část hospodářské budovy a nový provozní objekt ve vazbě na kontemplační 
zahradu. Druhou – společenskou a vzdělávací, zahrnující centrální část dvora a větší 
část hospodářské budovy, a konečně třetí – relaxační a produkční tvořenou ovocným 
sadem na zbylé části pozemku. Předmětem bakalářské práce je první zóna, 
konkrétně novostavba provozního objektu a rodný dům. 
    
Architektonický koncept návrhu spočívá v užití prostorové skeletové konstrukce 
z masivního dřeva, která vymezuje novostavbu provozního objektu a vyplňuje interiér 
rodného domu a části hospodářské budovy. Zatímco v případě novostavby plní 
funkci hlavní nosné konstrukce, v rodném domě je interiérovým výstavním fundusem. 
Tomu odpovídá také náročnost a různé pojetí zpracování detailu a konstrukčních 
skladeb, přičemž větší důraz je kladen na parametry novostavby. Zde oceňuji 
Branislavovu schopnost udržet a propracovat architektonický záměr i přes všeobecně 
rozšířenou nástrahu v podobě zaručených typových detailů komerčně nabízených 
systémů dřevostaveb. Oceňuji vědomí autora v potřebě rozdílného přístupu k řešení 
stavebních detailů novostavby a rekonstrukce historického objektu. Určitou 
šablonovitost v řešení detailu u paty zdiva stávajícího objektu přičítám chybějícímu 
stavebně technickému průzkumu, a proto ji nevnímám jako chybu.   
 
Otázku pro obhajobu práce formuluji takto: Jakým způsobem byste řešil požadavek 
na komfortnější prostor pro ruku obsluhy při otvírání okna v detailu ostění?   
 
Doporučuji bakalářskou práci přijmout, hodnotím ji po formální i obsahové stránce 
jako úplnou a navrhuji hodnocení stupněm A.   
 
 
 
 
       Tomáš Hradečný 
 
 
 
V Praze 15. 6. 2018 


