
 

1/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům v Pikovicích 
Jméno autora: Michaela Hedrlínová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce 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. 
Předložená závěrečná práce splňuje zadání. 

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval  
a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat.  
Studentka pracovala samostatně, občas se zúčastňovala konzultací.  

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

D - uspokojivě 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Objekt je osazen do svahu tak, aby bylo možné z jižní a východní strany bezbariérově vstoupit na jeho 
zelenou střechu. V podstatě svými dvěma podlažími vyrovnává výšku severního a jižního pozemku a 
vytváří jakousi přehradu v původní rokli. To samozřejmě vyvolává poměrně rozsáhlé terénní úpravy.  
V západní části jižního průčelí 1.NP je vytvořena zapuštěná terasa pod kaskádou opěrných zdí. 
Zakreslené schodiště klesající pod stávající jižní terén na zapuštěnou terasu je vzhledem ke sklonu 
nereálné. Odvodnění této terasy v době přívalových dešťů bude velmi náročné a je naznačeno jen 
schematicky. Zasloužilo by si zvláštní pozornost. Dostatečné oslunění této terasy a možná i jižních 
místností bude v zimních měsících problematické a bylo by potřeba prokázat výpočtem. 
Z prostorového hlediska je na zváženou, zda je příjemné za cenu částečného vyrovnání jižní části 
zahrady, žít pod opěrnými zdmi. Skrytí objektu pod terén není v tomto prostředí a této situaci 
odůvodněné. 
Dispoziční a provozní řešení je dobré, nevýhodou je umístění jediného samostatného WC v privátní 
noční zóně.  
Pozornost upoutá pochopitelně rohové okno v obývacím pokoji, ale nevím jestli bylo záměrem, aby 
jeho západní část byla v přímém kontaktu s kolem vedoucí veřejnou cestou.  
 

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je velmi náročné. Některé skladby konstrukcí, např. skladba jižní terasy jsou chybné. 
Ve výkresech řezu jsou kresleny a popisovány skladby podlah v suterénu s vytápěním? Vnitřní rozvod 
vody navržený v základech je neobvyklý. Železobetonový strop na rozpětí 2,8m tl.300mm také. 
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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 úplná, ne vždy zcela srozumitelná. Rozpor je např. u schodiště před domem, kde ve 
vizualizacích je kresleno široké schodiště i pod arkýřem (samozřejmě nepodchozí), v ostatní 
dokumentaci jen mimo arkýř. Zákresy pohledů a vizualizací nevystihují tamní prostředí a dávají 
zkreslenou informaci o skutečném prostoru. Klamné vizualizace bývají základem konfliktů. Grafika 
výkresů je osobitá.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zásadní problém práce vidím v osazení do terénu. Objekt v podstatě vytváří přehradu v rokli, která 
odvádí přívalové deště z kopců nad pozemkem. Zapuštěná terasa se i při dobrém odvodnění může stát 
nebezpečným prvkem, svádějícím vodu do objektu.  
Dále nevidím takové architektonické hodnoty a užitné vlastnosti domu, které by kompenzovaly vysoké 
náklady na jeho realizaci. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
 
Datum: 1.6.2018     Podpis: 


