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Komentář k zadání
Zadáním pro bakalářskou práci byla jedna ze studií věnovaných centru Strakonic – tématu, kterému se
atelier věnoval v minulém semestru.
Eliška se zabývala velmi obtížnou parcelou , která spojuje strakonické Velké Náměstí s ulicí Kochana
z Prachové podél ulice .Výškový rozdíl, exponovaná nárožní poloha, obtížný kontext, kde se mísí téměř
vernakulární architektura malého venkovského města s velkou ambicí první republiky. Protáhlý tvar
pozemku nemožnost osvětlení s větší části východní strany, suteren, v němž se nevytočíte s autem…
Studie před bakalářskou prací byla velmi poctivě doslova vybojována. Typologie a zasazení do velmi
komplikovaného terénu a lokální vztahy práci rozhodně nezjednodušovaly. Varianty se daly počítat na
desítky.
Eliška svůj boj dovedla do bodu, kdy vše funguje, jak má, ale chyběl jen stupínek, který odděluje stavební
produkci od architektury.
Onen stupínek posluchačka , řekl bych, během samostatné
překročila.

práce na bakalářském projektu, úspěšně

Komentář k vlastnímu projektu
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy
Studie pro bakalářský projekt, z něhož tato práce vychází byla zpracována zodpovědně , se smyslem pro
realitu a stavební detail vhodný do daného prostředí. Dům je jednouchý, jeho architektura je střídmá.
Během práce na BP ji Eliška zpřesnila do rerálné podoby včetně pečlivě a samostatně zpracovaných
detailů. Provoz se zracionalizoval ( až na několik detailů disposice, které by finační ředitel developera
nepochválil…) a přibilo jisté kouzlo inspirované tím lepším z pragmatismu první republiky latentně ve
Strakonicích přítomného. Zvolené matriály, jejich povrchová úprava a samotné měřítko stavby i její detaily
fasád a střech jsou odvážnou hrou na hranici možného v daném prostředí. V sousedství leštěné žuly a
atlantů podpírajících vznešená patra není jednoduché se odlišit a tvářit se soudobě.
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb
Provoz vychází ze studie a zachovává její kvality: jednoduchý provoz se základním standardem , který se
nutně musí potýkat s měnící se šířkou parcely vedl k řešení pokojů s neobvyklým umístěním koupelen na
fasádě.
Provoz snídárny je racionální jen možnost výhledu k řece při zachování diskrétnosti se mohla asi lépe
využít.
Snad jen interiérová část potěší více srdce kaktusáře než architekta… Věcný návrh a poučený výběr
nábytku jen podtrhuje celkový pocit , že se podařilo udržet zamýšlený charakter celku.
Projekt se základním způsobem zabývá i parterem kolem domu a dopravním napojením.

Konstrukční a technické řešení
Nosná konstrukce objektu je popsána a na výkresech znázorněna jako železobetonová monolitická s nosnými
žb stěnami a běžnými rozpony stropů v téže technologii. Příčky vyzdívané, fasády z kovového plášťového
systémmu. Ručně zpracované typické detaily svědčí o pochopení úlohy. Práce obsahuje základní výpočty
konstrukcí. Konstrukční výkresy jsou srozumitelné. Řešení výtahů bez vloženého tubusu je na hranici
přijatelnosti.
Části věnované TZB jsou provedeny standardně a poučeně.
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce
Práce je úplná, sestavená ze standardních bloků podle profesí, odpovídající projektu pro stavební
povolení.

Závěr
Práce je zpracována zodpovědným způsobem, posluchačka dosáhla svým úsilím podstatné zlepšení původní
studie, splnila požadavky kladené na BP a proto navrhuji
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