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Zadání bakalářské práce a komentář k úkolu

Kodaň je kulturním a společenským centrem země s rozsáhlou sítí klasických knihoven a tradicí 
jejich využívání. Knihovny jsou současně i centrem každodenního života, setkávání lidí a místem 
vzdělávání.
Zadání vychází z podmínek otevřené mezinárodní architektonické soutěže pro architekty a studenty 
architektury. Smyslem bylo navrhnout knihovnu nové generace, která bude zaměřena na nová 
media a využití možností, které nabízejí, hledat nové prostorové a funkční vazby a přitom 
reflektovat tradici a zvyky obyvatel Kodaně.  Současně zapojit nový objekt do urbanistické struktury 
místa, které svou polohou na břehu kanálu, vazbou na okolní objekty a park, má jedinečnou 
atmosféru.

Komentář k řešení

V úvodu práce se autorka zabývá analýzou místa, jeho historií, urbanistickými a prostorovými 
vazbami a vyzdvihuje kvalitu prostředí, která ovlivňuje její návrh. V další části úvodu se zabývá 
mapováním rozmístění kulturních institucí a sítě knihoven v Kodani, jejich charakterem a 

vzájemnou návazností. Na základě těchto poznatků potom definuje podstatu a principy 
nové knihovny druhé generace, kterou chápe jako prostředí, kde „uživatel se z 
pouhého konzumenta obsahu stává jeho tvůrcem“. Knihovnu druhé generace zakládá 
na využívání nových médií, není to klasická knihovna s výběrem knih, ale prostředí 
pro práci s virtuálními procesy a jejich tvorbu.

Vazba objektu knihovny na okolní prostředí vychází ze vztahu k sousednímu 
vysokému objektu bývalého „Modrého skladiště“, knihovna opakuje jeho půdorysnou 
stopu. Současně se otevírá do tří stran, k parku, k ulici a k pobřežní promenádě. Tyto 
tři směry se propojují v parteru ve vnitřním atriu, je to poloveřejný prostor, odkud je 
hlavní vstup do knihovny, působí jako jakýsi filtr mezi vnějškem a vnitřním světem 
knihovny.

Budova je výškově členěna do čtyř funkčních celků. V parteru je samotný vstup do 
knihovny se zázemím a dětskou částí a kromě toho jsou zde samostatné bloky 
kavárny a knihkupectví. V podzemním podlaží je umístěn sál a technické zázemí 
objektu. Ve 2.np je administrativní zázemí objektu a několik specializovaných sálů. 
Poslední část budovy je ve dvou podlažích vyhrazena pro individuální práci na 
počítačích, kaskádovitě stoupá a je dělena do samostatných částí různého charakteru. 
Je to univerzální prostor, který teoreticky umožňuje flexibilitu a vytvoření různě 
izolovaných nebo otevřených prostorů podle budoucích nároků. 



Dispozice jsou navrženy dosti schématicky, některé prostory jsou značně 
předimenzované, jako jsou administrativní prostory ve 2. np, kde je třetina plochy 
podlaží vyhrazena pro cca 8 pracovníků s denní místností přes 100m2, to vše na úkor 
plochy pro návštěvníky. V nejatraktivnější části domu kaskádovité uspořádání patrně 
komplikuje pohyb a užívání invalidům. Problematická může být i světelná pohoda v 
objektu, kde se předpokládá práce na počítačích, otevření do celoproskleného 
vnitřního atria může vyvolávat nežádoucí přesvětlení, jak bude toto prosklení 
eventuálně zastíněno? Jak fungují otevřené hudební zkušebny? 

Hmota objektu v kontextu okolí působí poměrně příznivě, měřítko a velikost budovy je 
adekvátní, proražení plochy fasád nepravidelně rozmístěnými otvory oken dává tušit, 
že se jedná o budovu s originální funkcí, ale tato hra je někdy jen formální, bez 
hlubšího vztahu k vnitřnímu členění dispozice. Z předložené dokumentace není zřejmá 
skladba obvodových nosných stěn, konstrukční schéma není přehledné.

Předložená dokumentace na A3 poskytuje základní informace o podstatě návrhu a principech 
řešení, technická zpráva vyžaduje doplnění. 

Průběh práce a hodnocení

Veronika Moutelíková pracovala na svém bakalářském projektu odpovědně, pokusila se najít 
novou koncepci knihovny druhé generace, jak bylo požadováno v zadání soutěže. Je otázkou, zda 
se jí podařilo najít adekvátní odpověď na motto, které si stanovila na počátku práce, vytvořit 
prostory a prostředí, kde uživatel nebude jen konzumentem, ale především tvůrcem. I přes výhrady 
a některé pochybnosti přijímám její práci k obhajobě a navrhuji ohodnocení:

C - velmi dobře 
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