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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Hanspaulka 
Jméno autora: Monika Radová 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architekty 11129 

Oponent práce: Ing. arch. Petra Novotná 

Pracoviště oponenta práce: A721 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady  

a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce splňuje zadání. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Objekt rodinného domu je vhodně zasazen do daného prostředí, jak z hlediska urbanistického tak svým architektonickým 

výrazem, svou vyšší částí přiléhá k trojici nových vil, nižší částí se pak otevírá směrem do zahrady. 

Sympatické je dobře zvolené měřítko rodinného domu. 

Vzdálenost domu od severní hranice je ale pouhý 1 metr! 

Diskutabilní se jeví celoprosklená jižní stěna haly, i když zastíněná žaluziemi. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční a prostorové řešení je jasně definované rozdělením na tři hmoty, zóny. Obytná- denní část je orientována k jihu, 

do zahrady a má přiměřené dimenze, stejně jako ložnicová dvoupodlažní část, i když ložnice pro rodiče o velikosti 13,3m2 

je téměř na minimu požadované plochy. 

Kde se počítá se skladem zahradního náčiní a nábytku? 

Architektonická situace by měla zahrnovat celý pozemek, včetně umělého jezírka. 

 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je adekvátní návrhu domu. 

Proč byla zvolena hnědá vana? 

Trojúhelníková konstrukce na jižní fasádě u kuchyňského koutu pod střechou má pouze dekorativní funkci? 

 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  

ke grafickému zpracování práce. 
Bakalářská práce je úplná, srozumitelná. 

Je zpracovaná na velmi dobré grafické i jazykové úrovni. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

− Vhodně zvolené měřítko rodinného domu 

− Zajímavé členění do tří hmot 

− Kultivované zpracování práce 

 

Otázka k obhajobě-odstupové vzdálenosti objektů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2016     Podpis: 


