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Zadání bakalářské práce 

 

Bakalářský projekt vychází z architektonické studie (ATZBP) Bytového domu nad Museem, 
zpracované v zimním semestru 2018 / 2019. 
 
Hodnocení bakalářské práce 

 

Bakalářská práce představuje návrh bytového domu na místě bývalého komplexu budov 
Transgas na Vinohradech. Předmětem semestrální práce (ATZBP) byl návrh zástavby po již 
demolované brutalistní budově. Studenti měli za úkol nalézt nové regulační podmínky pro 
celé území a následně je naplnit budovami. Koncept Jany představoval zdařilejší práci, kdy 
pomocí jednoduchých činžovních domů sestavila znovu rozpadající se část města. Inspiraci 
nalezla ve funkcionalistických stavbách, které tak dobře, a přitom neokázale, dokázaly tvořit 
město i v moderní době. 

Jako předmět bakalářské práce byla určena dvojice domů tvořících nároží ulice 
Rubešovy a Římské a přilehlých garáží. Ty měla za úkol zkoordinovat s hlavní stavbou. 

Výsledkem je solidní práce, která dobře převádí původní návrh do realizovatelné 
podoby tak, jak předepisuje obsah bakalářského projektu. V rámci práce na dokumentaci 
provedla ještě řadu změn a tím odstranila některé nejasnosti a nedokonalosti původního 
návrhu. 

Velkým trápením bylo zformování vstupních prostor a navazujícího schodiště s jeho 
napojením na různé navazující úrovně. Nakonec se ho zhostila důstojně. Zdá se mi, že výšky 
prvních dvou podlaží nejsou zcela pod kontrolou a že další prací by se je podařilo zefektivnit. 

Pozoruhodně jednoduchá, a přitom elegantní je fasáda domu, posazení oken na linky 
oddělující jednotlivá podlaží považuji za šťastné a následováníhodné řešení. 

Grafická podoba a způsob kreslení stavebních výkresů má ještě své rezervy, detailů 
rovněž. Jana Nguyen však postupuje pomalu, ale jistě vpřed. 
 
Práci navrhuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B. 
 
 
 
V Praze dne 10. února 2020                                      Matyáš Sedlák 


