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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Lipno nad Vltavou 
Jméno autora: Lucie Linderová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing. arch. Eva Linhartová 
Pracoviště oponenta práce: FSv ČVUT Katedra architektury – K129 

 
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. 

Zadání práce je splněno ve všech částech na dobré úrovni, v technické části jsou drobné nedostatky. 

          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Hmotové řešení postavené na konceptu jednoduchých hranolů dobře reaguje na svažitý pozemek s výhledem na 
jezero. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Funkčně dobře členěná dispozice koresponduje s architektonickou formou. Otázka k zamyšlení: absence závětří 
(ochrana před větrem a deštěm)? Kontakt jídelní části s terasou – umístění jídelního stolu bez výhledu ven? 
Rodičovská ložnice – pokud by se vyměnila pozice šatny a koupelny, měla by koupelna denní osvětlení i přirozené 
větrání. Výška parapetu otevíratelných oken v prosklené fasádě v dětských pokojích je záměrně vyšší než 
v pracovně a ložnici rodičů? 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je zdařilé, drobné nedostatky v koordinační situaci respektive technických výkresech nejsou 
závažné, stavebně technické řešení objektu je ve zprávě popsáno velmi úsporně.  
V řezu zřejmě chybí nakreslená podlahová ŽB deska včetně hydroizolace, není jasný způsob řešení plošného 
odkopu podél zdí – viz řez A-A. Na čem je vyneseno lehké zdivo obvodového pláště – viz architektonický detail. 
Jak řešíte větrání šatny u zádveří, garáže, technické místnosti? Jak řešíte stínění prosklené fasády – obývací pokoj, 
pokoje dětí a ložnice rodičů?  

 

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

ke grafickému zpracování práce. 
Práce je srozumitelná a ucelená, na dobré grafické úrovni. Způsob pojednání exteriéru domu je lepší než 
interiérové vizualizace. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Hmotové řešení s dobrým potenciálem. 
 
Otázky k obhajobě: Základová konstrukce rodinného domu – způsoby založení. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm       C - dobře. 

 
Datum: 11.6.2017     Podpis: 


