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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Lucie Ročovská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
Předložený návrh rodinného domu je velice pěkně popsán a graficky znázorněn v BP. Studentka v práci zobrazuje 
veliké množství aspektů, které mají vliv na utváření objektu. Oceňuji také situaci se zákresem do katastrální mapy 
s okolními objekty. Rodinný dům je umístěn k východní části zahrady s orientací hlavní hmoty sever – jih, což 
umožňuje maximalizovat pobytovou část zahrady, což bylo pro návrh studentky velice důležité.  
RD je uspořádán do 3 podlaží. V suterénu je servisní část objektu s posilovnou a zkušebnou. Škoda jen, že tato 
místnost je bez oken. K čemu slouží koupelna v 1.PP? V 1.np je umístěna hlavní pobytová část rozdělená na 2 
jednotky. Vstup do domu z východní strany je spíše chodbou. Propojení se zahradou mohlo být více invenční a 
prostorově zajímavější. Takto je to jen chodba se skříněmi. Hlavní bytová jednotka je přístupná přes rozlehlou 
„chodbu“, která je oddělená od ostatních místností tradičními dveřmi bez většího propojení. I teď, když se na to 
dívám v půdoryse, mne nebaví tam chodit. Ve stejném duchu to pokračuje dále, kdy projdu přes kuchyň a dveře do 
spíže, než se dostanu do obývacího pokoje. Druhá obytná jednotka je řešena velice jednoduše a účelně pro 
zmiňované účely. Jen je škoda, že jediné okno k jihu je do sprchy s WC. 2.NP pokračuje architektonicky obdobně 
jako v ostatních částech návrhu. Je zde umístěné vše, co je třeba, ale návrh je nezajímavý bez nápadu. Výhled 
z ložnice není, promiňte je, ale z pracovny u ložnice. Dětské pokoje mají okna na východ a západ, pardon, jedno 
malé okno na jih. Předsíň před dětskými pokoji je zbytečná a tmavá. Rodina uvedená v úvodu práce má velice 
specifické záliby. Ale na ty studentka nebere ohled. Jediné, co je, je tmavá posilovna a hudebna v suterénu, kam se 
mi taky nechce chodit. Otec je vášnivý čtenář, filozof, historik s teologickým zaměřením. Kde si může sednout a 
v klidu číst, kde má prostor na přemýšlení a filozofování. Matka vede lekce výcviku psů. Pochybuji, že by doma 
neměli alespoň jednoho psa. Také, kde se může věnovat své zálibě zahradničení. Nemá zahradní domek 
s potřebným vybavením, atd. Prostě dům je navržen asi pro někoho jiného. Také rozdělení na dvě bytové jednotky 
s možným využitím pro prarodiče je nedomyšlené. V úvodu zmíněné umístění s ohledem na zahradu bohužel 
nevytvořilo soukromí právě pro samostatnou bytovou jednotku.  
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Jednoduché architektonické ztvárnění je pěkné a je mnohem lepší než dispoziční uspořádání. Rozmístění a proporce 
oken jsou zajímavé a neotřelé. Kdyby studentka více promýšlela celkové dispoziční uspořádání v závislosti na vnější 
formu, mohl být návrh mnohem lepší.  
Technické řešení, s ohledem na zvolenou formu, je dobré a realizovatelné bez větších finančních potřeb, což je 
v dnešní době určitě správná cesta. Konstrukční rozpony jsou ekonomické a jednoduché. Objekt bude možné 
relativně levně postavit, ale nebude pro danou rodinu.  
 
Když jsem se začal probírat BP a viděl úvodní stránku, těšil jsem se na zajímavý návrh. Jak jsem pokračoval dál, mé 
nadšení opadávalo a BP mne začala i dost stresovat. Studentka udělá parádní rozbory, umí nalézt hlavní výhody a 
nevýhody daného pozemku, umí vytvořit filozofii. Ale pak, jakoby, návrh dělal někdo jiný. Na veškeré aspekty 
zapomene, záliby a potřeby rodiny eliminuje. Vnitřní prostory a propojení jsou bez invence absolutně postrádající 
architektonické pojetí a nereagující na původní myšlenky. Je to, pro mne, zmařená příležitost. A ještě to umocňuje 
poměrně zdařilé architektonické pojetí fasád.  
Je to první samostatný projekt studentky a věřím, že další návrhy budou lepší. Věřím tomu, protože vidím, že slečna 
Ročovská umí pojmenovat problémy, zvolit koncept a vytvořit zajímavé řešení (i když v BP je to jen fasáda).  
 
 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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