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Zadání bakalářské práce 

 

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

 

Bakalářská práce představuje návrh bytového domu na pobřeží severočeského jezera 
Milada. V předchozím semestru se náš atelier zabýval znovuosídlením území rekultivovaných 
hnědouhelných dolů, a to i formou výstavby nových sídel. Studenti v rámci úvodu semestru 
vytipovali lokality vhodné k zástavbě a společnou prací dali dohromady základní regulativy 
území. Dům, který je předmětem práce, je jedním z bytových domů, zapojených do zástavby 
na novém nábřeží jezera Milada. 

Marek ví, co dělá, a dokáže přesně odhadnout své síly. Jednou se možná odváží jít ve 
svých návrzích dále, nicméně pokud bude nadále navrhovat kvalitní, pokorné domy jako 
předvedl v bakalářské práci, nemá se v budoucnu čeho obávat. 

Marek navrhl jednoduchý dům, který je však klidný, promyšlený a plný vnitřního řádu. 
Možná je rozdíl mezi uliční (nábřežní) fasádou a dvorním průčelím příliš kontrastní, trochu 
více obytnosti by si východní fasáda zasloužila. 

Dispozičně jde o funkční bytové jednotky, které plní zadání práce – nabídnout v rámci 
rekultivované krajiny vyšší podlahový standard. 

V bakalářské práci prokázal student dostatečnou erudici a dovedl návrh do 
realizovatelné podoby.  

Jediné, o čem bych zpětně vedl diskusi je umístění schodiště velmi blízko k východní 
fasádě. Vytvořený prostor je pak využit pouze jako šatna, což považuji za plýtvání 
osvětlenými prostory. 

Práce má i dobrou grafickou kvalitu, považuji ji za zdařilou a doporučuji k obhajobě. 
Navrhuji hodnocení A. 
 
 
 
V Praze dne 10. února 2020                                      Matyáš Sedlák 


