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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Venkovský rodinný dům Romanov 
Jméno autora: David Feda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. Výkresy jsou kompletní, přehledné , i když půdorysy poněkud nejednoznačné. Velice 
problematické je nejednotné zobrazení severu v situaci a půdorysech a chyby v dalších výkresech (viz část srozumitelnost 
práce) 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Hmotové řešení RD vychází z tradiční formy vesnického domu se sedlovou střechou. V návrhu je hmota doplněna příčným 
prvkem posuvné markýzy. Architektura RD je vytvořena pomocí zajímavé proporce a umístění oken. Dalším výrazovým 
prvkem je vikýř zvětšující prostory dětských pokojů. Očekával bych větší odvahu a zvýraznění tohoto prvku. Diskutabilní je 
umístění objektu na pozemku s ohledem na světové strany a přilehlou komunikaci. Hlavní pobytová část zahrady je umístěná 
na východ a ke komunikaci. Doporučil bych větší odclonění komunikace.  

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční uspořádání RD vychází z původního konceptu. Plošné výměry jsou s ohledem na zvolenou formu a využití objektu 
rozumné. Vstup do objektu přes zádveří se šatnou a chodbu není vhodný. Lepší by bylo vytvoření skutečného zádveří, 
zvětšení chodby na halu a vložení šatny do tohoto prostoru. Také sloučení špinavé koupelny s fotoateliérem vidím jako 
nesplnění zadání investora. Proč není fotoateliér vložen místo zbytečně rozlehlé technické místnosti. Ateliér by mohl mít 
také klenutý strop jako vinotéka. Řešení hlavního obytného prostoru, který je rozdělen vloženou knihovnou vytváří pěkný 
vnitřní prostor. Místnosti ve 2.np jsou vhodně rozmístěny. Veliký problém vidím v nízkém nasazení střešní konstrukce, která 
enormně zmenšuje vnitřní prostor. Umístění stolu v ložnici a dětském pokoji umístění postele není možné s ohledem na 
výšku stěny. Ten samý problém bude u toalety. Naopak výškové osazení okna v dětských pokojích neumožňuje výhled. Takto 
se zajímavý výrazový prvek stává zbytečností a potenciál není dostatečně využit, což je škoda. 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Konstrukční řešení je s ohledem na formu a velikost objektu velice jednoduché a možné. Nerozumím kombinaci keramických 
a pórobetonových tvárnic. Technická místnost je zbytečně veliká s ohledem na umístěné technologie.  

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Bakalářská práce je zpracována kvalitně. Grafika vizualizací  je pěkná. Výkresy jsou logicky řazené. V BAPA jsou však 
nejednoznačná zobrazení a chyby, které jsou matoucí. Týká se to především nejednoznačnému zobrazení severky, 
v půdorysu 2.np je výšková kóta 0,000 a v řezu 1 není zobrazena výška podlahy. V konstrukčním řezu jsou výškové kóty 
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vnějších konstrukcí, ale chybí výšky vnitřních částí, především výšky stěny u pozednice. V konstrukčním půdorysu se dveře 
do 1.pp otevírají na shody, v architektonickém půdorysu obráceně. V konstrukčním řezu chybí kóta tl. základové desky a 
výšky základů. V situaci není zobrazeno umístění vnější části tepelného čerpadla.  Bylo by dobré věnovat větší pozornost 
grafické stránce práce.  

 
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. 
 
Návrh domu je z hlediska hmotového řešení odpovídající charakteru vesnice a tradiční architektury. Zajímavě 
vytvořený koncept je však nedotažený z hlediska umístění objektu na pozemku a dispozičního uspořádání. 
Velikou výtku mám k zobrazení výkresů, hlavně technických. 
 
Jak se počítají plošné výměry v podkroví RD, výšky v podkroví? 
Nakládání s dešťovými vodami dle zákona.   
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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