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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  RODINNÝ DŮM HOSTIVAŘ 
Jméno autora: Ondřej Slavíček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
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. 
Bakalářská práce splňuje zadání. Předložená práce je kompletní a úplná.  

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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.  
Student pracoval velmi svědomitě s evidentním zájmem o danou problematiku. Pracoval poctivě, čemuž odpovídá také 
výsledek. Při svém návrhu se snažil respektovat danou parcelaci a umístění domu. 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Navržený objekt svým hmotovým řešením odpovídá koncové parcele. Student se návrhem snažil zakončit řadu domů a 
vytvořil jakýsi výrazový akcent. Přístup do hlavního obytného podlaží venkovním schodištěm je dobrým nápadem, kdy 
student eliminuje možnost prostorově nepříjemného vstupu do servisního podlaží. Výraz objektu je odražen také 
v dispozičním řešení, čímž je celkový návrh logický a srozumitelný. Vytkl bych prostor herny v 1.pp bez okna (nebo alespoň 
přisvětlení anglickým dvorkem). Naopak bych vyzdvihl prostorové uspořádání obývacího pokoje s kuchyní, kdy rozlehlý 
prostor je rozdělen na části vložením krbu a kuchyň trochu zakrývá. Prostory ve 2.np jsou prostorově rozumné a logicky 
napojené.  

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční řešení je poněkud složité a znamenalo by větší investiční náklady na provedení. Při drobné úpravě by bylo 
možno celkově statiku zjednodušit, aniž by došlo ke změně architektonického výrazu. V konstrukčním detailu chybí 
v podzemní části ochrana izolace proti vodě. 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Předložená práce je po stránce architektonického návrhu zpracována kvalitně a nápaditě. Skicované 
vizualizace jsou příjemným osvěžením. Asi z nedostatku času však vizualizace na str.21 a 23 nejsou dodělané 
a zbytečně škodí celkově kvalitnímu návrhu. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce je zpracována kvalitně s vysokou dávkou nápaditosti a dobře vystihuje daný pozemek. Student 
je velmi pracovitý a samostatný. S přibývajícími zkušenostmi se i výše uvedené výtky z konstrukčního řešení 
eliminují a budoucí návrhy budou konstrukčně jednodušší. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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