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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Markéta Dlasková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Oponent práce: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: katedra architektury FSv ČVUT v Praze 

 
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. 
Předložená bakalářská práce splňuje svým rozsahem a obsahem zadání. 

 
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Práce svým konceptem překrývajících se hmot vhodně řeší umístění stavby ve svažitém terénu a vytváří tak zajímavou 
architekturu, která není rušícím prvkem vzhledem k blízké usedlosti Šalamounka. Analýza a koncept jsou dobře popsány. 
Situace je však málo vypovídající, zejména z hlediska výškového řešení stavby a pozemku. Zahrada je schématická. 
Kombinace skla a kamenného obkladu je zde dobrým řešením. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Provoz je logicky rozdělen na horní společenské podlaží přímo napojené na vstup do domu a dolní soukromou část. Terasa 
bez menší nezatravněné plochy je hůře využitelná, její „přeříznutí“ zbytečně dlouhým světlíkem narušuje její využití. 
Postrádám aspoň malý prostor na uskladnění potravin. Rovněž i tráva na svažitém pozemku se bude sekat, kde bude 
sekačka uskladněna včetně dalších potřebných věcí. Koupelna dětí je na rozdíl od koupelny rodičů velmi úsporná. 
Neznačení výškových úrovní i chybné zakreslení schodů znesnadňují orientaci.  

 
Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je v požadovaném rozsahu, ale vzhledem někde ke zbytečné komplikovanosti objektu se zde objevují 
chyby menší (např. zakreslování) i chyby podstatnějšího rázu, které pramení již z chybného schématu konstrukčního 
systému. Ten opominul proříznutí střešních konstrukcí podélnými světlíky, která eliminují naznačený systém. Vnitřní 
základy jsou zbytečně komplikované a hluboké. Rovněž konzoly jsou nedostatečně tepelně chráněny. Koncept řešení TZB 
je reálný, ale bylo by potřeba dořešit některé detaily. Skladby podlah pro podlahové vytápění nejsou úplně vhodné. 
Podlahové vytápění by mělo být u velkých prosklených ploch posíleno například konvektory.  

 
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 vypovídající a na dobré úrovni v grafické i textové části. Větší pozornost je třeba věnovat popisu výškového 
uspořádání objektu.  
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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. 
 
Forma objektu je zvládnutá lépe než funkční a konstrukční část. Projekt splňuje zadaní, z hlediska provozu je 
odpovídající, konstrukčně by bylo potřeba ještě dořešit výše uvedené aspekty.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení doporučuji udělení titulu Bc. 
 
Otázky k obhajobě: 
Jaká je ideální orientace rodinného domu ke světovým stranám? Proč máte velké prosklené plochy v obývacím 
pokoji otevřeny na sever? 
Jaké jsou výhody a nevýhody zelených střech?  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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