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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Michaela Zapletalová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Michal Šourek 
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 

A - výborně 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Výborná závěrečná bakalářská práce, dokládající potěšující úroveň znalostí a dovedností studentky i její schopnost 
přijímat příležitosti rozvoje profese a uplatňovat je prakticky, konceptuálně i v rovině přístupu.  
Popis pracovního postupu a metody práce v „časopisové zkratce“ od tvorby prostorového a 
zážitkového/poetického konceptu architektury v experimentálním programu VIRTUO v prostředí virtuální reality 
přes materializaci architektury a tvorbu architektonického detailu až k presentaci návrhu standardními nástroji 
ukazuje posluchaččin autentický přístup k architektuře, zvládnutí principů architektonické tvorby i pohotové 
osvojení si nových technologických možností. Potěšující je zvládnutí čtvrtého rozměru – časového aspektu 
architektonické formy, ke kterému posluchačka dospěla, jak sama uvádí, při procházení virtuálního dvojčete 
navrhované architektury ve virtuální realitě. Předložený návrh a výsek projektu rodinného domu je pak dokladem 
vysoké kvality výsledku, kterého je studentka schopna takto dosahovat. 
Předložený koncept efektivně a příhodně reaguje na příležitosti i výzvy určeného staveniště, lokality i zadání. 
Ocenění zasluhuje zvolený koncept „raumplanu“, který naplňuje komunikativní povahu architektonické poetiky a 
je zvládnutý ve všech souvislostech i v rozpracování dispozičně-provozního řešení, architektonického detailu i 
konstrukčního a materiálového řešení. Jmenovité připomenutí zasluhují terasy, zprostředkující komunikaci 
vnitřních prostorů domu a jeho okolí, úspora prostoru díky „raumplanu“, která svědčí zvládnutí zadaného 
stavebního programu na nevelkém a výrazně sklonitém pozemku i po úvaze zvolené pultové zastřešení domu 
zelenou střechou. Poetický příběh navržené architektury je nosný, zřetelný a má potenciál sdílení. 
Rozpracování prostorového a komunikativního konceptu do architektonické formy je přesvědčivé. Dosažené 
drobné měřítko (dům mj. působí dojmem, že má o podlaží méně, než ve skutečnosti má) je velmi příhodné 
vzhledem k pozemku i lokalitě, příhodný je i způsob a obsah komunikace architektury domu s okolím – veřejným 
prostorem. Vizualizace interiéru pak ukazují pokud možno ještě zdařilejší architekturu vnitřních prostorů domu, 
opět v komunikaci s jeho okolím. Pouze ve schématu zůstalo architektonické řešení zahrady – ať už jde o řešení 
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vzrostlé zeleně nebo provozních návazností jednotlivých teras a částí zahrady. Není předloženo řešení umístění 
nádob(y) na komunální, případě biologický odpad. 
Dispozičně-provozní řešení domu je zdařilé, otázky mohou vyvolávat dvě toalety ve vstupním podlaží (když druhá 
je na „meziúrovni“ a je příslušenstvím hlavního obytného prostoru domu). 
K technickému řešení domu těžko uplatnit výhrady, snad jen izolace základových pasů působí nehrabaným 
dojmem. Energetické schéma domu svědčí o velmi dobrém zvládnutí této problematiky. 
Práce je úplná, přehledá, dobře srozumitelná, má dobrou grafickou úroveň. Ve zpracování vizualizací exteriéru má 
posluchačka zřejmě rezervy – nikoliv handikepující. Schází přehled literatury a použitých zdrojů. 
Studentka bude připravena prezentovat v rámci obhajoby závěrečné práce virtuální dvojče navržené architektury 
ve virtuální realitě. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 29.5.2022     Podpis:       

           


