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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Michaela Koubová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Architektury 
Oponent práce: Ing.arch.Michal Šmolík 
Pracoviště oponenta práce: Katedra Architektury FSv ČVUT 
 
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 práce splnila zadání.  
 
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy E - dostatečně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Velmi těžké zadání - zajímavý, ale kontroverzní pozemek, kde klíčové je právě správné pochopení jeho kladů a záporů a vyhodnocení jejich 
vlivu na koncipování rodinného bydlení. Přestože v úvodu práce je obsažena velmi stručná analýza faktorů, jež by měly ovlivnit návrh, 
výsledné řešení s nimi buď nepracuje, nebo jim nepřikládá podle oponenta hierarchicky správně váhu. Návrh domu je kompozičně 
podřízen v podstatě jedinému hledisku, a to je výhled. Zcela opomíjí masivní hlukovou zátěž místa, ve snaze nabídnout výhled jsou pokoje 
špatně orientovány ke světovým stranám , bazén umístěný do odpoledního stínu svahu a sousední vily je snad v jediném místě, které 
neskýtá soukromí. Výsledná forma domu vyznívá poněkud schematicky a není patrná ani zdokumentovaná práce s kontextem okolních 
staveb a morfologií místa. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Odhlédneme-li od orientace ke světovým stranám, pak je základní rozvržení provozu dobře zónované. Diskutabilní je umístění hostinského 
pokoje na otevřenou galerii nad společenský prostor. Volba komplikované půdorysné stopy objektu reagující na tvar využitelné části 
pozemku však má za následek snížení kvality jednotlivých prostor, množství kosých rohů bude komplikovat zařízení pokojů, některé dveře 
nejdou otevřít o 90 stupňů. Prostorový standard pokojů je komfortní, tomu ale neodpovídá navržené hygienické zázemí, které má 
parametry spíše průměrné developerské bytové výstavby a přesto, že má možnost, často nemá přirozené osvětlení a větrání. Hlavní 
obytný prostor je problematizován umístěním poměrně strmého schodiště, jež není reflektováno v architektuře prosklené stěny, jeho 
zařízení neumožňuje funkční komunikaci se zahradou jinak, než přes jídelnu. 
V domě není jediná obytná místnost s jižním osluněním, dětské pokoje jsou na sever a potenciál jejich alespoň pozdně letního západního 
oslunění je negován vystupující hmotou společenské části. 
Celkovému standardu a exkluzivitě lokality neodpovídá volba přístřešku pro auta místo uzavřené garáže, vůz případné návštěvy bude 
překážet vstupu do domu. 

 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je dobře dokumentováno, ocenit je třeba péči věnovanou minimalizaci negativního dopadu venkovní 
jednotky tepelného čerpadla a to jak z akustického, tak estetického hlediska. Přes dílčí nedostatky, jako je patrný tepelný 
most stropem z garáže do koupelny či nemožnost použití jezírka jako retenčního objemu, je z návrhu patrná snaha o nízkou 
energetickou náročnost objektu a použití obnovitelných zdrojů, i když proti tomuto trendu jde použití rozsáhlé prosklené 
stěny v severním průčelí. Proč je zvolena železobetonová konstrukce pro stěny celého objektu? Z popisu v detailním výkresu 
pláště je patrná nedostatečná znalost použití materiálů a vrstev (EPS, XPS, parotěsná vrstva). 
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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. 
Práce je  úplná, srozumitelná a na velmi dobré grafické úrovni. Chybí řešení oplocení, jež bude směrem do veřejného 
prostoru jedním z rozhodujících prvků vnímání novostavby. 
 
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. 
 
Průměrná práce, jejíž celkové vyznění negativně ovlivnila problematická koncepční úvaha. 
 
Otázky: 
_orientace místností ke světovým stranám 
_hluková mapa Prahy a možnosti eliminace hluku 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě. 
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