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Lukáš si pro svou bakalářskou práci vybral část obytného komplexu v Praze na 
Klamovce, který navrhl jako součást urbanizované plochy v rámci semestrálního 
zadání. V těsném sousedství stejnojmenného parku umístil pod hranu silnice podnož 
s hromadnými garážemi, z které vyrůstá čtveřice bytových domů spojených úzkými 
třípodlažními pásy dvoupokojových bytů. Dále do středu řešené plochy zakončené 
na jižním okraji stavbami občanské vybavenosti navrhuje trojici bodových domů 
s jedním bytem na podlaží. Celkově příjemný koncept s příznivým podílem zastavěné 
plochy je hodnotný zejména díky zachování veřejného prostoru mezi domy a 
průchodnosti směrem do parku. Soukromé a polosoukromé venkovní prostory se tak 
odehrávají na střešních terasách spojovacích krčků. Současně je celý komplex dobře 
vyřešen s ohledem na těsné sousedství poměrně rušné městské komunikace. Vnitřní 
dispozice zahrnují jak drobnější nebytové prostory v přízemí, orientované do parku, 
tak dostatek úložných prostor v suterénu. Vlastní byty potom nabízejí dvou, tří, čtyř a 
pěti pokojové dispozice, včetně soukromých krytých lodžií, tedy adekvátně vysoký 
standard lokalitě s předpokladem vyšší cenové hladiny.   
 
Vlastní projektová dokumentace je zpracována na solidní úrovni. Složitější zakládáni 
je řešeno s přehledem, stejně jako jednotlivé profese včetně požární bezpečnosti a 
vnitřního prostředí budov, jejichž požadavky jsou integrovány do řešení celku. Kladně 
hodnotím užití kombinace podlahového vytápění s klasickými radiátory a 
podlahovými konvektory přesně podle charakteru jednotlivých místností, respektive 
požadavků na řešení interiéru. Rovněž klíčové detaily přechodu mezi interiérem bytu 
a střešní terasou v jedné úrovni zpracovány kvalitně. Návrh interiéru demonstruje 
možnosti řešení systému nábytkových příček jako typického prvku, kterým navržený 
systém může reagovat na požadavky klientských změn a úprav dispozice pro 
konečné uživatele. Postrádám však podélný řez postelí, který by demonstroval typ 
spoje skříně a postelové desky nebo roštu. 
 
Lukášovu bakalářskou práci považuji po formální i obsahové stránce za úplnou a 
přehledně zpracovanou. Doporučuji práci přijmout a navrhuji hodnocení stupněm B – 
velmi dobře.   
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