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Hodnocení Bakalářské práce Jana Blany 
 
Název:  Polyfunkční dům Novodvorská 
 
Student zpracovával v rámci bakalářského projektu novostavbu polyfunkčního domu 
Novodvorská 873 / 81 Praha 4 – Libuš. Dům je součástí návrhu většího uličního 
bloku domů. Studenti si nejdříve vytvořili jednoduchý společný urbanismus lokality 
včetně společných podzemních garáží pro několik sousedních domů, a pak si mezi 
sebou jednotlivé domy rozdělili. Každý student svůj dům již pak zpracovával 
samostatně s vlastní architekturou, konstrukčním a dispozičním řešením. Tento 
konkrétní dům má šest nadzemních podlaží s plochou střechou a tři podzemní 
podlaží s parkingy. Hlavní účelem domu je bydlení. Dům má jedno komunikační jádro 
a v přízemí malou pasáž, kterou je možné projít do vnitrobloku. Přízemí je doplněné 
o nebytové prostory přístupné přímo z ulice. 
Díky problémům s uzavřením školy a nutnosti pracovat doma – na Slovensku student 
nakonec projekt zpracovával 2 semestry místo původně plánovaného 1. Projekt je 
kompletní, je zpracovaný rozsahem nejenom dle požadavků jednotlivých konzultantů, 
ale pro studenty v nadstandardním rozsahu dle požadavků vyhlášky 405 / 2017 Sb., 
která určuje rozsah projektu pro reálné projektové dokumentace. V průběhu práce na 
projektu student musel některé prvky stavby z původní architektonické studie pro 
bakalářský projekt upravit, lépe navrhnout a domyslet především provozně a 
konstrukčně, čímž získal cenné zkušenosti a dovednosti. Student prošel během 
práce velkým profesním vývojem od studie až ke kompletnímu a realizovatelnému 
projektu. Uvědomil si vztah mezi architekturou domu, konstrukčním řešením, 
technickým vybavením, velikostí domu, jeho standardem vybavení a 
realizovatelností. Důležitým prvkem řešení domu byla i energetická náročnost celé 
stavby a uspokojení očekávaných požadavků zvoleného typu klientů na dispozici a 
dotažení interiérového detailu bytů. Výsledek je dobrý projekt, který by byl bez 
problémů realizovatelný. 
 
Bakalářská práce je výsledkem soustředěného úsilí velmi pracovitého studenta.  
 
Bakalář splnil všechny nároky na práci kladené. 
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