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Zadáním diplomové práce Dominiky Taklové je návrh nové základní školy pro několik obcí ve 
středočeském kraji, které se za tímto účelem spojily.  Zadání diplomové práce bylo rovněž zadáním 
otevřené architektonické soutěže. 
 
Spojení obcí pro vybudování nové základní školy je určitě novým prvkem a přinese do života vybrané 
obce řadu změn. Pro vybudování nové školy je k dispozici rovinný pozemek obdélníkového tvaru na 
sever otevřený směrem k lesu.  
Do drobné struktury obce vnese poměrně rozsáhlá hmota budovy školy jiné měřítko.  
Autorce se podařilo dle mého názoru vhodným způsobem vypořádat s tímto základním problémem. 
Budova školy je navržena jako strukturovaná členitá hmota provázaná na jižní straně sjednocující 
křivkou dřevěné fasády. 
Jednotlivé funkční celky navržené školy v ortogonálním konstrukčním systému jsou dobře a logicky 
uspořádány. Na obou koncích stavby jsou umístěny provozy s nejrozsáhlejšími a nejprostornějšími 
požadavky, školní jídelna se zázemím na jedné a sportovní hala na druhé straně, ve středu budovy 
jsou koncentrována křídla s třídami. Třídy jsou orientovány správným směrem na východní nebo 
západní stranu. Rozčlenění hmot na severní straně směrem k lesu vytváří zajímavé napětí mezi 
jednotlivými částmi budovy.  
Na jižní straně je celá budova obepnuta měkkou křivkou fasády z dřevěných hranolů. Mezi fasádou a 
ortogonálně uskupenými školními provozy vzniká vnitřní neustále se měnící meziprostor, který bude 
sloužit pro komunikaci, pobyt, relaxaci a odpočinek žáků i učitelů. 
Propojení ortogonálního systému většiny budovy s jižní křivkou fasády považuji za jeden 
z nejzajímavějších prvků diplomové práce Dominiky.  
 
Budova působí i přes svoji značnou velikost úměrně, což autorka prokazuje na několika 
perspektivních pohledech na různé části budovy. Budova je nízká, nikterak nevyčnívá nad okolní 
zástavbu, jižní fasáda s dřevěnými hranoly určitě vytvoří zajímavý obraz s měnící se strukturou a 
stínem. Použitý materiál na fasádě mimo jiné odráží blízkost lesa. Dominika vytváří pro studenty i 
učitele mnohotvárné prostředí, prostorově členité a bohaté na barvy. Místy by dílčí umírněnost 
použitých materiálů a barev mohla být ku prospěchu věci. 
 
Práce Dominiky Taklové působí uceleně, promyšleně, s dobře navrženým půdorysným řešení a 
vhodně zvolenou strukturou jednotlivých hmot stavby. Budova působí lehce a hravě, odpovídajícím 
způsobem pro svůj účel. Autorka použila bohatou materiálou i barevnou paletu jak pro grafické 
zobrazení tak i pro vlastní stavbu. 
 
Přes drobné výhrady považuji diplomovou práci Dominiky Taklové za velmi zdařilou.  
 



Dovoluji si konstatovat, že po podrobném prostudování diplomové práce Dominiky Taklové, jejím 
osobním představení této práce na téma „Nová základní škola „LOŠBATES“  diplomová práce  
 

a) splnila cíle zadání; 
b) po obsahové a formální stránce je na výborné úrovni; 
c) splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu; 
d) dovoluji si ji doporučit k obhajobě. 
e) Na základě výše uvedeného navrhuji výslednou známku:  „výborně minus“ (1-) 
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