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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH 
Jméno autora: Dieu Linh Quachová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa 
Pracoviště oponenta práce: 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. 
Práce je splněna bez výhrad. 
 
          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Autorka předkládá silný koncept klínovitých forem zabořených do terénu. Pultové zelené střechy a plechový obklad snižují 
na maximum dopad na přírodní scenérii a jsou v souladu s horským prostředím. Skvělá je orientace jednotlivých částí domu 
vůči světovým stranám a výhledům. Bezchybné je provozní rozvržení a podařená je celková kompozice jednoduchých, ale 
architektonicky účinných forem.  
Nicméně výhradu mám k velmi vlažné reakci návrhu na svažitý terén, návrh i dokumentace se tváří, že jde spíše o rovinatý 
pozemek. 
 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční řešení je perfektní, provoz v domě je velmi dobře navržen. Drobnou výtku mám k přílišné rozdrobenosti prostorů 
nevelkého domku pro hosty.  
 
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Konstrukční a materiálové řešení je bez výhrad a zcela v souladu s architektonickým řešením. 
 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je přehledně graficky zpracovaná. Oceňuji velké zaujetí autorky pro věc, které je z návrhu zřetelně cítit. 
 
 
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. 
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Dieu Linh Quachová zpracovala výbornou bakalářskou práci. Mladistvě odvážný projekt je nejen dotažený  
do detailu, ale především je reálnou alternativou, jak smysluplně architektonicky tvořit v horském prostředí.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
Otázka k obhajobě: Minimální sklony střech podle použité krytiny. 
 
 
Datum: 14.6.2017     Podpis: 


