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1) Kvalita udržení (transformace) původního architektonického konceptu: 

Architektonicko-stavební řešení navržené ve studii bylo prověřeno a jen minimálně 
upraveno při vytvoření realizační dokumentace. Funkční využití, dispoziční i materiálové 
řešení bylo zachováno. Zcela minimální změny nastaly v oblasti umísťování komponentů 
TZB – doplnění šachet. 

2) Celková kvalita architektonicko-stavebního řešení: 

Novostavba bytového domu důstojně doplňuje proluku v souvislé zástavbě. Hmotově se 
uplatňuje jako dva celky, což pozitivně působí na celkové vyznění při pohledu z ulice. 
První část je věnována bytům a druhá kancelářím. V parteru obou částí je vhodně zvolena 
drobná občanská vybavenost – obchod a občerstvení. Do dvora je jeden z těchto celků 
prodloužen a vytváří pomyslný dvorní trakt tak, jak je tomu i u okolních dochovaných 
objektů. Dispoziční řešení čisté, u bytové části striktně symetrické, což podtrhuje účelnost 
řešení. 

Pozitivně hodnotím silný architektonický motiv v podobě prolomení fasády, který dává 
domu jedinečný výraz a zároveň má odraz ve vnitřním dispozičním řešení a ještě tvoří 
krytí před deště při vstupu do obchodu. 

Stavebně-konstrukční výkresové části jsou zpracovány kvalitně a zodpovědně. Za zmínku 
stojí odvážné řešení střešní konstrukce. 

Výhrady jsou na místě u technických zpráv, které by mohly být obsáhlejší.  

Návrh interiéru přehledně prezentuje podrobnější řešení kavárny včetně vizualizací a 
tabulky prvků. 

3) Závěrečné hodnocení: 

Práce je zpracována na vysoké úrovni rovnoměrně ve všech částech bakalářské práce. 
Kontextuální návrh byl ze studie úspěšně zpracován do prováděcí projektové 
dokumentace, která svým rozsahem a podrobností odpovídá požadavkům na bakalářskou 
práci. Práci považuji za velmi dobrou. 

Architektonická úroveň: A 

Stavebně-konstrukční úroveň: B 

Formální úprava a grafické zpracování: B 

Navrhované hodnocení bakalářské práce stupněm „B - velmi dobře“. 
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