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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: ČELIŠ   ONDŘEJ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze 

 
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. 
 
Odevzdaná práce zcela splňuje podmínky stanovené v zadání 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
 
Architektonický koncept vychází z provedené analýzy místa. Je logický a srozumitelný – dává předpoklad pro kvalitní návrh 
výsledné formy v kontextu zadaného místa. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
 
Provozní a související prostorové řešení je správné - nápadité a originální.  
Několik drobných připomínek: 

- Je nutná či přínosná vřetenová zeď u hlavního schodiště? Prostorově zužuje schodiště 
- Dvojice sloupů v OP na nešikovnou vzdálenost od obvodového pláště, nejdou obejít a „překáží“ 
- Proč výtah nejede až do nejvyššího podlaží s terasou? 
- Kuchyň – mezi pracovní linkou a pracovní plochou s dřezem je zbytečně 150cm, výhodnější by jistě bylo méně 

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
 
Technické řešení jako celek je na dobré úrovni, přesto připojuji několik nejasných či nedořešených položek: 

- V konstrukční části je vyznačen sloup, který není v arch části uprostřed garáže?? Garáž má nízkou sv. výšku, 
průvlak se tam nevejde. Co s kanalizací z vrchních podlaží v garáži..? 

- Instalační šachta v OP – kolize s kouřovodem krbu a s nosným systémem 
- Instalační jádra (kanalizace, odvětrání) nejsou nakresleny nad rovinou střechy 
- Prádelna v podzemí nemá větrání 
- Výtah nemá dostatečnou výšku šachty v posledním podlaží 

 
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 na vysoké grafické úrovni, dílčí drobné nedostatky: 
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- Umístění severu na výkresech opačně než je běžné zvyšuje nesrozumitelnost 
- V půdorysech není vyznačeno umístění řezů 
- Úsměvný překlep – WC místo spíž, i v textu je psáno o WC v obýváku 

 
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. 
 
Nejvýše hodnotím to základní – architektonický a prostorový koncept 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 15.6.2019     Podpis: Václav Dvořák 


