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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům Lochkov 
Jméno autora: Jakub Sajler 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Předložená bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni. Oceňuji hlavně koncepční rozvržení objektu 
podpořené důkladným rozborem okolí a možnosti dané parcely. Student ve svém návrhu přesně zná důvody, které 
ho vedou k designu rodinného domu. Hmotové řešení je poněkud neobvyklé, ale s ohledem na okolí pozemku a 
svažitost terénu je logické. Jakoby reaguje na vrstevnice pozemku. RD bude v kontextu s okolními objekty působit 
nesourodě, ale přitom nebude s nimi soupeřit. Z uličního pohledu RD nevytváří výraznou dominantu, spíše naopak 
je schován pod úroveň nivelety komunikace. Víceméně vypadá jako větší dřevěný zahradní altán. Dispoziční řešení 
pokračuje v duchu zvoleného konceptu. Objekt se rozevírá do zahrady. Vstup do objektu je umístěn pod střechu ve 
středu objektu a propojuje část garážových stání se samotným rodinným domem. Na něj navazuje prosklená vstupní 
hala umožňující krásný výhled na Slavičí háj a okolní krajinu. Dále pak jsou prostory navrženy jako otevřená dispozice 
obývacího pokoje opět s výhledem. Spodní část (1.pp) je využíváno jako klidová část domu, která ve variantním 
řešení umožňuje přebudování na samostatnou bytovou jednotku. Tato filozofie postupné změny využívání objektu 
umožňuje ekonomické fungování v průběhu času. Diskutabilní je umístění bazénu a odpočinkové části do místa 
k přístupové komunikaci a sousední parcele. Má to klad v kontaktu s obývacím pokojem, ale terasa nebude klidným 
a soukromým prostorem.  
Průběh konzultací studenta probíhal vždy s jasným záměrem s argumenty, kterými vždy dokázal podpořit vlastní 
návrh. Zároveň byl přístupný připomínkám a oponentním nápadům. Oceňuji kreativitu, promyšlenost a celkový 
přístup k práci. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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