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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Sýkořice 
Jméno autora: Lucie Salášková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Jaromír Kročák 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební ČVUT, katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o rodinný dům v CHKO Křivoklátsko v obci Sýkořice.  

 

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. 

Bakalářská práce je zpracována kompletně bez zjevných chyb a nedodělků. Splňuje zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Návrh je navržen jako optimální rodinný dům s potřebným zázemím. Typologicky, dispozičně, ale též hmotově a celkovým 
výrazem zdařile studentka respektuje dané okolí a správně dimenzovala optimální velikost objektu bez zbytečných 
nevyužívaných ploch. Je zvolen správný postup řešení.   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je zpracována na dobré technické úrovni. Pouze mám několik následujících připomínek: 

- Doporučoval bych bezbariérový přístup do RD, několik schodů u vstupu je nepříjemnou překážkou 
- Převýšený prostor obývacího pokoje bych spíše věnoval plnému využití podkrovního podlaží, kde by bylo možné 

umístit dva větší dětské pokoje – je ke zvážení, zda efekt prolomení obývacího pokoje přes dvě podlaží vyvažuje 
užitnost ploch RD 

- Vodoměrnou šachtu bych umístil na hranici pozemku, stejně jako HUV – bude určitě požadavek správce vodovodu 
- Na kanalizaci bych umístil šachty pro revizi a čištění 
- Je diskutabilní návrh kročejové izolační vrstvy v podlahovém souvrství na terénu, kde se zdá být zbytečnou 
- Je uvažovaná venkovní jednotka TČ nebo budou realizovány zemní vrty?  
- Podlahové topení by nemělo probíhat pod kuchyňskou linkou 
- Bylo by dobré sjednotit grafické znázornění sítí ve výkresech a legendách 
- Ve skladbách podlah by bylo dobré uvádět i podlahové topení 
- Ve skladbě střechy bych doporučoval doplnit bednění nad krokvemi (též pro lepší instalaci parotěsné izolační vrstvy.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracovaná na velice dobré grafické a faktické úrovni v decentní a přehledné formě kultivovaného projevu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Z bakalářské práce je patrný podíl využitých všeobecných informací z odborného tisku a veřejných odborných zdrojů a 
znalostí studentky. Všechny údaje a použité zdroje jsou uvedeny korektně a relevantně použity. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Bakalářská práce mne zaujalo utilitární formou a zároveň funkčním rozložením dispozic. Zároveň je návrh 
přiměřený dané funkci rodinného bydlení s respektem k danému okolí.  

  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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