
Stránka 1 z 1 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
Název práce:  MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM KARLÍN 
Vedoucí práce: Michal Kuzemenský 
Odborná asistentka: Petra Kunarová 
Termín: ZS2020  
Autor práce: Štěpán Šmejkal 
 

Ve studii Štěpán zpracovával zadání, které je podrobně popsáno v „Zadání semestrální práce“. 
Zkráceně: Na místě rohové proluky zpracovat návrh městského nájemního domu se všemi souvislostmi. 
Městské, rozumí se distribuované municipalitou.  
 
Za studii byl Štěpán ohodnocen známkou C. Vtipná a provokativní práce. Mix 70‘ estetiky a neostylové 
figurace. Zlatá a černá. Arkýře, balkony, lodžie. Moje očekávání, jak dekadentní a nebezpečný mix autor 
zvládne. Zvládl, ale potenciál v kontextu autorova vlastního statemetu byl větší – dle mého názoru.  

Komfort bydlení jednoznačný, dokladovaný. Jednotlivé dispozice bytů, dostek úložných prostor, dostatek 
exteriérových částí bytů, kvalitní prostorový rozvrh.  Velmi dobré, oceňuji. Na detailním půdorysu sekce je 
kvalita bydlení dobře čitelná. 
Dispozice celku domu v přechodu nároží neobratná. 
 
Úkolem bakalářského projektu byla „Transformace vedoucím práce vybrané části bakalářské studie do 
technické dokumentace. Tedy projektu pro stavební povolení resp. prováděcí dokumentace. Vyřešení částí 
detailů stavby, které autor považuje ve studii za klíčové pro udržení konceptu. Prokázání reálnosti a 
realizovatelnosti navržené studie.“ 

Polemika/kritika: 

• Ve stavební části bych apriorně očekával méně inženýrských detailů spodní stavby (apod.) a větší 
soustředění na detaily určující charakter stavby – tedy ty detaily, které má mít architekt pod 
kontrolou 

• velmi mne zajímala přesná definice pláště budovy  – nenašel jsem 
• Tabulky oken neobsahují úplné specifikace, U, zejména barvu hliníkového okna. (tedy stříbrná???) 
• Tabulky dveří podobně, chybí U, požární odolnost, popis zárubní 
• Ve výkresech je třeba pečlivěji kótovat geometrii  (poloměry, tečny, referenční body) 
• U municipalitního domu požaduji příkladné hospodaření s dešťovou vodou – její zachycení a použití 

např. minimálně pro závlahy pozemku. 
 
Za bakalářskou práci navrhuji Štěpánovi Šmejkalovi C. Doporučuji postup do magisterského stupně studia. 
 
 

      V Praze dne 8.3.2019   Michal Kuzemenský 


