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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Martina Kubínová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Bakalářská práce splňuje zadání. Studentka navrhla rodinný dům dle stavebního programu uvedeného v úvodu práce. 
Projekt obsahuje veškeré části požadované zadáním s absencí technických výkresů osvětlení (elektro) a vytápění..   

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Koncepční řešení rodinného domu je logické a dle dané parcely v zásadě správné. S ohledem na okolní stávající zástavbu, 
zobrazenou v situaci širších vztahů, je dům poměrně rozlehlý. Hmotové řešení, s výraznou horizontální koncepcí, navazuje 
na prvorepublikové domy v okolí parcely, i když hmotově je spíše nižší. Umístění objektu na pozemku s otočením pobytové 
zahrady k západu, vytváří klidový prostor oddělený od komunikace a sousední parcely.  Architektonický výraz domu k ulici 
Neherovská odpovídá zvolenému konceptu, ale působí velice uzavřeně až nepřívětivě. Výrazná prosklená plocha ve 2.np 
umožňuje výhled na Prahu a v celkovém kontextu působí osvěžujícím dojmem. Architektura domu je soudobá, moderní a 
kvalitní  

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Hlavním koncepčním prvkem, který studentka popisuje ve své práci je zídka rozdělující zahradu a vytvářející rovnou část 
zahrady. Myslím, že hlavním prvkem není zídka, ale objekt jako takový. Je třeba si také uvědomit, že vyrovnání zahrady až 
k hranici pozemku není realizovatelné, protože toto ovlivňuje sousední parcely. Toto se týká jak gabionové stěny vytvářející 
prostor pro  1.pp, tak zídky v zahradě. Dalším důležitým aspektem popsaným v úvodu práce je možnost rozdělení objektu 
na dvě samostatné bytové jednotky, z nichž menší může také sloužit jako pronajímatelná. S tímto také souvisí rozdělení 
pozemku na jednotlivé zahrady. Záměr studentky byl jistě správný, ale předložené řešení je nedotažené. Samostatná bytová 
jednotka nebude možná k pronájmu (nebo velice obtížně), objekt má společnou zahradu s hlavní funkcí a veškerá okna jsou 
do ní otočená. Umístění objektu na pozemku skutečně rozděluje parcelu na jednotlivé části zahrady. Ale k pobytu de facto 
slouží pouze část v západní části. Ostatní části jsou z objektu vlastně nepřístupné.  
Dispoziční řešení vychází ze zvoleného konceptu domu. V 1.pp jsou umístěny servisní místnosti domu (v práci jsou nesprávně 
popsané funkce). Vstupní prostor mi dle zobrazení ve výkresech připadá spíše jako vstup do sklepa, i když myslím že záměr 
byl vertikálně propojit 1.pp s 1.np. Menší bytová jednotka je řešena logicky a se správnými vazbami. Hlavní bytová jednotka 
je také logicky vyřešena. Měl bych výtku k přístupu do hostinského pokoje, který by mohl být přímo ze vstupní části. 
Nerozumím záměru studentky zvýšit světlou výšku prostoru klidové části domu ve 2.np, který je dle popisu nejatraktivnější. 
Dle mého se po schodišti vstupuje do chodby, na kterou navazují další místnosti.  
Otočení objektu k západu budou provázet problémy se zastíněním místností a využitím zahrady v letním období. V objektu 
chybí prostory pro ukládání zahradního nábytku a náčiní. Technická místnost je zbytečně naddimenzovaná.  

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
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Konstrukční řešení je zvládnuté dobře. Odpovídá zvolenému konceptu vzájemně propojených hmot. Rozpon v uličním 
traktu 8m je trochu větší, ale zvládnutelný. Část TZB se zobrazením vodovodu a kanalizace je realizovatelná. Chybí části 
topení a elektroinstalace.  

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je zpracována v architektonické části kvalitně. Vizualizace jsou přesvědčivé a dobře dokumentují zvolený záměr. 
Bohužel jsou v práci nedostatky, které by bylo  dobré odstranit. Především doplnit architektonickou situaci o kóty 
k sousednímu pozemku a domu, výškové kóty a kóty vrstevnic. V půdorysech je nutné správně zobrazit schodiště a dbát na 
popisy místností. Také by bylo dobré před odevzdáním zkontrolovat gramatické chyby.  

 
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. 
 
Jak by bylo možné řešit samostatnou bytovou jednotku k pronájmu. 
Kreslení schodiště dle ČSN. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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