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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům DÍVČÍ HRADY, Praha  
Jméno autora: Šárka Hessová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
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. 
Závěrečná práce splňuje zadání. 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Výchozí koncept vychází ze sklonu terénu a severojižní orientace ke světovým stranám. Ve schématu 
je naznačena pouze skladba hmot, přičemž docela čitelný záměr řazení obytných místností podél jižní 
fasády, severojižní průhled denní společenskou částí a významný akcent kladený na prostor schodiště 
znázorněn není. 
Jednoduchá kubická forma, členěná různým tvarem a velikostí otvorů působí čistě a elegantně. Na 
první pohled srozumitelný a čitelný dům, který přiznává svojí konstrukci a využití.  

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Provozní řešení a prostorové vazby jsou typologicky bezchybné. Architektonická čistota a elegance 
nedosahuje kvalit průčelí.  
Vstup do objektu od vrat do garáže považuji za málo reprezentativní. Ani dlouhá chodba s okny 
s vysokým parapetem nedodá vstupu optimismu. Teprve po otočení se o 180 stupňů a vystoupání po 
dlouhém schodišťovém rameni s výhledem na město začne být prostorové řešení příjemné. 
Přihrnutí terénu po celém severním průčelí kromě vjezdu do garáže sice horizontalizuje proporci 
domu, ale dodává všem prostorům dole umístěným jednoznačný dojem suterénu. Jedná se 
samozřejmě o podzemní podlaží. 
Vrchní podlaží, regulérně 1.NP je navrženo ideálně, vhodným doplňkem je pergola s větším stíněním 
ze západu. 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Z konstrukčního hlediska je dům standardní. Návrh technického řešení odpovídá požadavkům doby i 
obvyklým standardům. Konstrukční výkresy jsou úplné a provedené pečlivě. Zakreslení výkopů v řezu 
je nesmyslné. Souhrnná technická zpráva je na profesionální úrovni.  

 
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 úplná, srozumitelná, dobré grafické úrovně. Po stránce věcné i jazykové kvalitní.  
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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. 
 
Předložená závěrečná práce odpovídá svým rozsahem i obsahem požadavkům na bakalářskou práci. Je 
zpracována kvalitně a prokazuje potřebné znalosti a schopnosti studentky. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázka: Možnosti stínění oken.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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