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Autor navrhl konzervativní a velmi dobře „fungující“ prostorové řešení celku i jednotlivosti. Pět sobě 

podobných viladomů. Studii považuji výbornou z několika důvodů a také byla samostatně 

ohodnocena známkou A.  Studii Jiřího Formánka řadím mezi nejpovedenější toho semestru. Jirkovi se 

podařilo vyvážit vztah mezi jemností a exkluzivitou místa, adekvátním vytěžením investice a 

prostorovým komfortem patřícím k místu a k parcele. Bude-li čas a chuť, ostatní klady řešení popíši 

ústně při obhajobách. 

 

Na jednoznačně skvělou studii navázal Jiří stejně skvělým projektem. Za hlavní klad obojího totiž 

považuji především fakt, že autora celá práce evidentně bavila, pracoval kompetentně, se zaujetím. 

Zní to formálně, ale akt angažovaného studování byl naplněn. Jiří dal práci zcela jistě víc, než musel. 

Angažovanost je pro mě podstatné kritérium. Výsledek tomu odpovídá. Není náhoda, že si Jiří vybral 

stejně angažovaného a kompetentního oponenta, na jehož hodnocení se těším. 

Celou práci jsem si podrobně prohlédl. Považuji ji za kompletní, a kam sahá moje kompetence i za 

správnou. Bakalářský projekt je celkově velmi dobře čitelný, srozumitelný, důvěryhodný a 

profesionální. Nemáme s mojí asistentkou důvod autorovi něco zásadního vytknout.  

 

DROBNOSTI BEZ UVEDENÍ HIEARCHIE: 

- v půdorysu chybí kóty úhlů nebo diagonál v případě šikmých konstrukcí (1PP)  

- chybí počátek – vnější soustava, ke které se vztahuji, kótuji – tzv. napojení 

- chybí proškrtnutí nebo stínování šachet  

- doporučujeme definovat okruhy, detaily, prvky, na které bude dodavatelem zpracována 

výrobní dokumentace ke schválení architektovi 

- u truhlářských výrobků je třeba definovala standard kování 

- v tabulce oken musí být min požadavky na tep.tech.vlastnosti a akustiku, v katalogu dveří 

požarní bezpečnost, akustiku, ev. třídu bezpečnosti 

- doporučujeme používat výpis prvků, které budou před realizací vyvzorkovány 

- snažili bychom se vyhnout vytápění jen cestou podlahového vytápění (pomalej náběh, malej 

výkon,podkroví, komerční prostor…) 

- kanalizace je jednotná nebo oddílná? Zdá se, že jednotná – to by pak musela nejspíš být 

zajištěna „likvidace“ dešťovky na pozemku... 

Navrhuji známku A.  

 

V Praze dne 19.6.2018   Michal Kuzemenský 

 


