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Gabriela si prošla dlouhou a nesmírně obtížnou cestou dopracování svojí studie pro bydlení na 
mladoboleslavských terasách ve stávající struktuře panelákového sídliště v severní části Mladé 
Boleslavi. Studii zpracovala v zimním semestru 2018-2019 a pro svoji bakalářku si připravila 
učebnicovou ukázku složité struktury polyfunkčního objektu navíc komponovaného s terasami a 
četnými zářezy do hmoty, s různými konstrukčními výškami podlaží a rampami ve víceúrovňových 
garážích. Opravdu extrémně složitý objekt, ze kterého není dost dobře možné vyčlenit nějakou dílčí 
část a tvařit se, že dělám velký a náročný komplex. 'A přesto se to podařilo , Gabriela zpracovala jižní, 
nejvyšší část objektu s částí přilehlého atria ve vyšších patrech a na této vybrané části celku 
demonstruje všechny složitosti komplexu. Autorka dobře ví o úskalích, které její návrh přináší a 
nevyhýbá se jejich řešení a z předložené práce je navíc cítit snaha o systematický a komplexní přístup 
k vyřešení problémů. Poctivě se zabývala veškerými aspekty této polyfunkční stavby, správně si 
zvolila prefabrikovaný železobetonový skelet, který doplnila monolitickým stěnovým systémem a 
připravila i všechny ostatní části projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 
Některé mé připomínky směřují spíš k textům , kde je zmíněno členění stavby na stavební objekty 
SO1-SO12, ale není to blíže vysvětlené ani se to nikde dále, kromě koordinační situace, nevyskytuje, 
rozměry prvků interieru jsou uvedeny v centimetrech, ačkoliv je celá práce v milimetrech a v 
koordinační situaci stavby se nenacházejí profily přípojek a ochranná pásma, jinak je i tento velmi 
důležitý výkres ke stavebnímu povolení v pořádku. V části C je obvyklé mít více situačních výkresů v 
různých měřítcích. Množství zásadních detailů a jejich zpětné převedení i do měřítka výkresů stavby 
svědčí o autorčině promýšlení a pochopení svého úkolu, své práce. Z mého pohledu profesionálně 
zvládnutá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, výborně zpracovaná bakalářská práce. 
Takže Gabriela už ví co to je navrhnout velký dům, už ví na co všechno musí pamatovat, co nesmí 
podcenit, co všechno pohlídat, kolik to dá práce a myslím si, že už i ví, že se svojí bakalářkou 
posunula na cestě k architektce. 
O tom, že Gabriela Voláková svoji bakalářskou práci s přehledem zvládla nemám nejmenší 
pochybnosti. Její pracovitost a talent se jistě brzy projeví naplno a překonají pochopitelnou 
nezkušenost a lehký ostych z vlastního navrhování. A osobně? Chci věřit, že jí určitý respekt k profesi 
architekta i po dalších zkušenostech zůstane. Její bakalářskou práci bez váhání doporučuji 
k obhajobě. 

Návrh závěrečného hodnocení A 

ing.arch.Josef Mádr 
6.3.2020 


