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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM v Klecanech 
Jméno autora: Květa  KRUPIČKOVÁ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 

 
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. 

Předložená závěrečná práce splňuje podmínky zadání. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Z dokumentace je zřejmé, že se posluchačka zabývala analýzou zadaného místa i úvahami nad kompozicí domu. Zalomení 
domu do L je logickou variantou – i když bych spíš očekával, že ve vysunuté části domu s možností panoramatického 
(vícesměrného) výhledu bude obývací pokoj.  
K pohledům – převládající horizontální členění je příznivé. Nečleněná vrchní římse tl.přes jeden metr je až příliš „těžká“. 
Umístění a členění oken působí nerozmyšleně a náhodně, patrně je pouze odvozeno z dispozičního řešení. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Předložené dispoziční řešení nemá žádnou zjevnou závadu (normovou), je však značně neobratné. Komplikovaný vstup do 
obývacího pokoje ve spodním podlaží, kdy se návštěvník cestou od vstupu musí 5x otočit o 90*a prochází kolem soukromé 
- ložnicové části neinspirativní chodbou. Nehezké řešení. I ústřední prostor domu – obývací pokoj s kuchyní a jídelnou 
nenadchne. Vchází se téměř 3m širokými posuvnými dveřmi do prostoru pro 4 lidi předimenzované neosvětlené kuchyně 
s jídelním stolem a za ním komora? Část pobytová je naopak minimalizovaná. Spíž přístupná až z chodby. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Podrobně vypracované a srozumitelné technické řešení. Železobetonová stropní deska vyjde mírně tenčí, ale to je problém 
projektu pro provedení stavby. 

 

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. 
Práce je zpracována komplexně a poctivě.  
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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. 
 

Práce je zpracována svědomitě, možná by zpracovatelka mohla být odvážnější a výrazněji jít za čistším konceptem 
dispozičního řešení 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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