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Ve studii Honza zpracovával zadání, které je podrobně popsáno v „Zadání semestrální práce“. 
Zkráceně: Na místě rohové proluky zpracovat návrh městského nájemního domu se všemi souvislostmi. 
Městské, rozumí se distribuované municipalitou.  
 
Za studii byl Honza ohodnocen známkou A. Obraz domu - práce s kontextem klasicistní, secesní a 
industriální čtvrti. Technologicky odvážné řešení fasády. Dekor či ornament, zjednodušený a 
transformovaný do betonového otisku. Velice soudobá úvaha. Ve finále odhaduji prezentována 
v perspektivách s nadsázkou tvrději, než realita.  
Půdorys Janova jednostranně orientovaného 2kk doporučuji pozornosti, je vyjimečně kvalitní a stal se 
v našem atelieru prototypem resp. etalonem, jak navrhnout velice užitný, pragmatický byt této kategorie. 
Skladba celku bytového domu srozumitelná, pod kontrolou. Chodbové dispozice pro někoho diskutabilní. 
Já totéž oceňuji. U bytu nižších velikostních kategorií je odkaz na předválečné americké hotelové bydlení 
inspirativní. K diskusi je šířka chodby apod. Vtipné napojení na dvorní křídlo doporučuji pozornosti. 
  
Úkolem bakalářského projektu byla „Transformace vedoucím práce vybrané části bakalářské studie do 
technické dokumentace. Tedy projektu pro stavební povolení resp. prováděcí dokumentace. Vyřešení částí 
detailů stavby, které autor považuje ve studii za klíčové pro udržení konceptu. Prokázání reálnosti a 
realizovatelnosti navržené studie.“ 

Celý projekt jsem prohlédl, kam sahá moje kompetence, konstatuji projekt bez závažných chyb, dobře 
propracovaný, kompletní. 

Polemika/kritika: 

• Ve stavební části bych apriorně očekával méně inženýrských detailů spodní stavby (apod.) a větší 
soustředění na detaily určující charakter stavby – tedy ty detaily, které má mít architekt pod 
kontrolou 

• Rozporuji výběr materiality oken, Alu s fólií jako dřevo není šťastný výběr 
• U municipalitního domu požaduji příkladné hospodaření s dešťovou vodou – její zachycení a použití 

např. minimálně pro závlahy pozemku.  

 

Za bakalářskou práci navrhuji Janu Krouskému B. Jednoznačně doporučuji postup do magisterského 
stupně studia. 

      V Praze dne 8.3.2020   Michal Kuzemenský 


