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Komentář k zadání 
Základem bakalářské práce byla autorčina studie bytového domu na nároží Mečislavovy a Čestmirovy ulice v 
Nuslích zpracovaná v předchozím semestru. Vznikla v úzké spolupráci s dalšími studenty ateliéru se společným 
cílem doplnit rozsáhlé proluky v historické blokové zástavbě dolních Nuslí, poblíž budoucí stanice metra D. Tomuto 
byl podřízen celý návrh bytového domu, jeho začlenění hmotou, měřítkem a výrazem mezi své nové i původní 
sousedy. Výrazným přínosem pro doplňovanou městskou strukturu bylo společné parkování v podzemí  
vnitrobloku navržené koordinovanou prací téměř celého ateliéru.  
 

Komentář k vlastnímu projektu 
Máme před sebou úplnou, obsáhlou a důkladně zpracovanou dokumentaci s minimem chyb a nedostatků. 
Struktura členění práce je přehledná, na vysoké grafické úrovni a snaží se držet předepsaných formálních 
standardů. To vše usnadňuje orientaci v projektu. Není ani od věci poukázat na skutečnost, že se autorce podařilo 
téměř beze zbytku udržet a rozvinout původní koncept tak zdařile založený v předchozí studii. 
Veškeré výkresy stavební části i příslušné směrné detaily dostatečně přesvědčivě prokazují správnost a reálnou 
proveditelnost návrhu, stejně tak jako poctivě a vyčerpávajícím způsobem zpracované doprovodné texty celého 
projektu, skladby konstrukcí a celý předepsaný tabulkový aparát. Totéž se týká jednotlivých profesí. Doložené  
detaily  jsou  zpracovány  samostatně, konkrétně a se znalostí  problému. 
Uvítal bych zřetelnější zdokumentování podoby společného podzemního parkingu ve vnitrobloku a příslušné 
návaznosti na dům, aspoň v situačních výkresech, když už to z praktických důvodů a z povahy zadané úlohy není 
reálně možné provést ve stavebních výkresech.  
Dům je  střízlivý s prostou  elegancí navazující  na původní  zástavbu zejména  její  předválečnou  část – nesnadná 
úloha  ve  stabilizované čtvrti. Možná , že  umístění  na, po dokončení  trasy D velmi  rušné  ulici,  by  si  zasloužilo 
výraznější  využití a zpracování  parteru. 
Disposice  jsou  zpracovány v nejlepším slova smyslu standardně – jen  tu  a  tam by si zasloužily kosmetické úpravy  
směrem ke „krásnému plánu“. Například zarovnání  kuchyní  nebo  o   pár  centimetrů  nenavazující příčky  
v půdorysu. Zřejmě  opomenutím  v obsluze  hladin  ve  výkresech  nejsou zobrazeny  číselné  kódy  místností  
z tabulek. Ty pak  nejsou  členěny po  bytech.  
Umyvadlo v malé  koupelně  v bytě  3+kk na  severu 4. NP by například pro mě  bylo jen obtížně  přístupné… 
Poslední součást projektu, tedy dokumentace vybraného interiérového prvku, je standardně zpracována včetně 
popisů a přehledu materiálů a výrobků. Přestože to nebyl hlavní cíl cvičení, přivítal bych zde trochu vyšší ambice 
a podrobnost, na což už možná v závěru semestru nebyl dostatek času a sil. 

Závěr 
Studentka Lubica Malinaričová zpracovala svou bakalářskou práci nesporně velmi důkladně a zodpovědně. 
Prokázala přitom komplexní znalosti v celé šíři zadaného úkolu. Ten je zde prezentován po formální i věcné stránce 
jako komplexní a bez zásadních chyb, se všemi předepsanými součástmi. Svůj boj navzdory ztíženým podmínkám 
ke studiu a práci v obou posledních semestrech zdárně vybojovala. Podle mého názoru výsledek jejího úsilí 
bezpochyby splňuje všechny parametry úspěšné bakalářské práce. 

 

Navrhuji následující otázky pro obhajobu: 
1.  Bylo by  vhodné v domě  tohoto  typu  a  jeho poloze řešit  protisluneční  ochranu oken ? 
2.  Je možné  sloučit  požární  větrání  schodiště  a  výstup  na  střechu? 
3.  Kolik  parkovacích  stání bude  Váš  dům potřebovat  ve  společném  parkingu  ve  dvoře  bloku? 
 



 
 
Hodnocení:  A - výborně 
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