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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Český Krumlov 
Jméno autora: Jiří Petrželka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Josef Smola 
Pracoviště oponenta práce: K129, FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
 

Práce splnila zadání ve všech ohledech. Nadstandardní je zejména analytická část, stavebně konstrukční koncept 
a zcela výjimečné je zpracování energetického konceptu, prakticky na úrovni profesionála z praxe(!)  A možná 
ještě lépe… 

          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
 

Kvalitní rozsáhlá analýza možností a kvalit pozemku, vyúsťuje v přesvědčivě zpracovaný koncept sympatickou, 
rukou kreslenou formou. Korektní umístění RD vzhledem k možnostem pozemku a vztahu RD k okolí. Adekvátní 
hmota, odlehčená výrazným oddělením vrchní stavby od garáže/přístřešku. Příjemné měřítko. Napětí vnáší 
asymetricky umístěný hřeben. Průsvitnost fasády s viditelným laťováním evokuje hrázděné zdivo v moderní 
podobě. 
Rezervu spatřuji v tvaru a rozmístění oken ve fasádách, jistě námět k dalšímu možnému dopracování. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
 

Srozumitelné, přehledné a čisté dispoziční řešení s kvalitními prostorovými vazbami. Zamrzí jen množství schodů 
s ohledem na bezbariérovost. Pozor na členění výplně zábradlí s ohledem na bezpečnost dětí. Posuvné dveře do 
místnosti s toaletami nezajišťují akustický komfort, u dveří do zádveří komfort teplotní. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
.  
Vhodně zvolené konstrukční řešení moderní dřevostavby, dotažené do brilantně zpracovaných stavebně 
konstrukčních detailů. Otázkou je vhodnost záporového pažení pro ochranu spodní stavby v montážním stádiu? 
A dále použití polykarbonátových desek na fasádu – „laciné“, stabilizace vůči UV záření, ošetření detailů před 
zatékáním do komůrek? 
TZB a energetický koncept řešen velmi podrobně na třiceti (!) stránkách  A3, bez připomínek(!).  Možné je 
zamyšlení nad poddimenzovanými rozvody VZT?  

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 

Práce je úplná, v nadstandardním rozsahu i hloubce zpracování. Grafická úroveň výborná, přesvědčivá,  výborně, 
srozumitelně popisuje práci. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
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Srozumitelný výtvarný koncept, výborně, přesvědčivě, rozpracovaný v dalších částech BPA. Nadstandardní je 
zejména úvodní analytická část, detailně propracované stavebně konstrukční řešení, technologická část a 
energetický koncept (na úrovni profesionála z praxe). Mimořádná je rovněž úvaha o ekonomických aspektech 
jednotlivých opatření energetické úspornosti. 

Skvělá práce. Výjimečná svým rozsahem i hloubkou zpracování. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Doporučuji studenta k přijetí na mg. Program A+S, a navrhuji mu udělit žlutou kartu. 
 
Otázky: 
Jaké jsou v ČR další, rozšířené konstrukční systémy pro dřevostavby pasivních rodinných domů? 
Jaké by z hlediska výtvarné licence byly další alternativy řešení fasád náhradou za polykarbonát? 
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