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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům v Pikovicích 
Jméno autora: Tomáš Velek 
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 B - velmi 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.  
Aktivní student, vždy dostatečně připraven průběžně konzultoval. Je kreativní a je schopen tvůrčím 
způsobem pracovat. 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Umístění objektu do nejvýraznějšího zlomu terénu je vhodné. Dům tak umožňuje vyrovnat 
dvoupodlažní výškový rozdíl a rozděluje pozemek na spodní severní a horní jižní. Větší pozornost je 
třeba věnovat odvodnění jižní části pozemku, svahované k domu a svádějící vodu z kopců nad 
pozemkem.  
Ve spodní, rovinatější části je využit stávající vjezd. Horní část pozemku je přístupná z terasy ve 2.NP. 
Vstup do objektu v úrovni 1.NP je z veřejné cesty, lemující pozemek po západní straně.  
Vzhledem k velké rozloze objektu se autor rozhodl rozumně rozdělit horní hmotu na dvě části, 
působící jako dva malé samostatné objekty, odpovídající měřítkem okolní zástavbě, vzájemně 
propojené terasou, propouštějící jižní slunce do severní části pozemku. Vyloženě severní orientaci 
domu, danou terénem a výhledem, autor doplňuje prosklenými průžezy ve střeše a vynechanými 
částmi stropů tak, aby dostal slunce do denních obytných místností. Dislokace provozu tak, že od 
hlavního vstupu a vstupu z podzemní garáže se přijde do obývacího pokoje v centru dispozice, který 
odděluje část společenskou a soukromou je vtipná. Za klad považuji i práci s výškami jednotlivých 
prostorů, určujících jejich dominanci a napomáhající jejich proslunění. 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je zvoleno vhodně. Žb nosná konstrukce v interiéru předpokládá předběžný návrh 
všech rozvodů a žádné změny. Obklad průčelí plechem, stejným jako krytina je v místě adekvátní. 
Kontaktní místa průčelí jsou rozumně provedena v omítce.  
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Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je úplná a srozumitelná, věcně a jazykově odpovídající, obrazově kvalitní. Grafické zpracování 
práce je na dobré úrovni. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Snaha vytvořit pohodlný dům s provozním oddělením, rozmanitým prostorovým uspořádáním a 
členěním. Rozdělením do dvou hmot se podařilo přiblížit měřítku ostatní zástavby. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
Datum: 30.5.2018     Podpis: 


