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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům (Barrandov) 
Jméno autora: Vlachová Milada 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 - Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jaromír Kročák 
Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT Praha, 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. 
Práce splňuje zadání bez zjevných chyb a nedodělků. Je pečlivě zpracována a obsahuje všechny přílohy požadované v zadání 
bakalářské práce, a to jak v textové, tak ve výkresové části. 
 

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.  
Studentka návrh zpracovávala samostatně ve variantách, postupně se dopracovala k utilitárnímu a úspornému řešení 
rodinného domu s vloženým atriem. Během konzultací, kterých se pravidelně účastnila, byla aktivní a základní koncept 
rozvinula do zdařilé konečné podoby. Nezalekla se jednoduchosti hmoty a tvaru domu s vloženým atriem a prosklenou 
nástavbou a povýšila tradiční formu do elegantního a solidního pojetí bydlení v atraktivní lokalitě Barrandova. Nutno 
podotknout, že studentka velice pečlivě analyzovala daný pozemek, několikrát se vracela na místo, aby vyhodnotila 
nejvhodnější pozici domu a jeho natočení vzhledem ke světovým stranám a získání maximálního proslunění atria během 
denní doby.       

 

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. 

Urbanistické řešení je navrženo s dostatečnými odstupy od hranic pozemků utilitární půdorysné stopě obdélníkového tvaru. 
Architektonicky se novostavba v návrhu blíží téměř antickému pojetí domu s vnitřním atriem, kde je možné právě tímto 
intimním venkovním prostorem pohledově odcloněným od sousedních objektů rozšířit v sezóně obytný prostor na luxusní 
obytnou plochu. Prosklením stěn do atria a zároveň směrem ven s výhledy na Prahu je dosaženo velice příjemného výsledku 
maximálně využívajícího umístění a atraktivnost parcely v této lokalitě Barrandova s průhledy celým objektem. Dispozice je 
přehledná, je zde navrženo zónování intimní části dětských pokojů se zadním provázáním na ložnici rodičů přes hygienické 
zařízení. Pracovna v patře je samostatně přístupná a poskytuje též možnost ubytování hostů. Vše je domyšleno a řešeno 
čistě a úsporně s využitím výhledů na panorama Prahy a Prokopské údolí. Funkčně je provoz dořešen čistě a přehledně.     

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Stejně jako architektonická část, je i technická příloha velice dobře zpracovaná. Obsahuje všechny požadované přílohy, 
stavební detaily jsou zpracovány technicky správně s vyloučením tepelných mostů. Studentka prokázala své znalosti v oboru 
a též schopnost tyto znalosti uplatnit při zpracování bakalářské práce.     

 

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  
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ke grafickému zpracování práce.  
Bakalářská práce je zpracovaná přehledně a kompletně, studentka zvolila střízlivý styl prezentace někdy až více 
minimalistický, ovšem stále čitelný. Zajímavé a elegantní řešení domu by si ovšem zasloužilo více venkovních vizualizací 
s větším grafickým propracováním, neboť se jedná opravdu o povedený koncept.   
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Novostavba rodinného domu se v návrhu blíží téměř antickému pojetí domu s vnitřním atriem, které přidává domu další 
hodnotu. Tímto intimním venkovním prostorem se rozšiřuje luxusní obytná plocha především v letních měsících, kde bude 
pokračovat rodinné pobývání částečně pod širým nebem stranou všech pohledů od sousedů. Celkově se jedná o zdařilou 
bakalářskou práci s hodnotným konceptem a návrhem příjemného rodinného bydlení v přiměřeném lidském měřítku. 
Dovedu si představit tento návrh v realizaci jako místo pro život.  
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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