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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM DÍVČÍ HRADY 
Jméno autora: Natálie Volná 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
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 splňuje zadání. 
          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Architektonický koncept je podařený, autorka rozsáhle analyzuje pozemek a světové strany a výsledky této analýzy zdařile 
interpretuje v celkovém tvarovém řešení i vnitřním dispozičním rozvrhu.  
Musím se ale přiznat, že vůbec nerozumím, proč jsou části fasády obloženy cetris deskami a části dřevěnými palubkami. 
Architektura není scénografie. Nevidím u tohoto řešení, tak jak je prezentováno, žádnou přidanou hodnotu. Naopak, dům se 
rozpadá a má z každé strany úplně jiný výraz. Domnívám se, že cíl autorky, kdy cituji „kombinuje městskou vilu s přízemním 
venkovským bungalovem“ je největším omylem celé práce. Chválím rozvržení fasád, hlavně té severní, která dokládá um 
autorky kompozičně cítit. Prezentované interiéry naznačují příjemné prostory, vizualizace by ale nemuseli zobrazovat každou 
květinku na stole.  
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční řešení je zcela funkční. Provoz v domě je dobře vyřešen. Snad s výjimkou faktu, že denní část nemá svoji toaletu    
a tak i hosté musí použít koupelnu v noční části, což není vhodné řešení. Dispozice jsou ale přehledné a učesané.  
Autorka navrhla dům v pasivním standardu. Současně ale vložila do centra celého objemu venkovní stání, které působí jako 
chladič. Z tohoto úhlu pohledu by bylo vhodnější garáž a parkovací stání prohodit. 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení vykazuje nedostatky. Vnitřní základové pasy jsou zbytečně vysoké, protože jsou založeny v úrovni 
obvodových pasů. Z dokumentace není patrné materiálové řešení suterénní opěrné stěny, pokud je z tvárnic Silka, tak se 
zhroutí. V řezu A-A je naznačen venkovní svod z pultové střechy na severní fasádě, v pohledech ale dokumentován není. 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda umístěné v polo-uzavřené nice by nikdy nefungovalo.  
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je přehledně dokumentována, až na pohledy, které nejsou ortogonální, nýbrž rendrované jako perspektivy. V textové 
části chybí některé informace, např. o materiálu okenních rámů a parametrech oken, o typu tepelného čerpadla atd.  
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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. 
 
 
Natálie Volná zpracovala standardní projekt na úrovni bakalářské práce. Objekt má zdařilý koncept, vlastní 
architektonické řešení je spíše průměrné.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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