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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno 
 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Anna Podracká řeší ve své bakalářské práci zástavbu řadovými rodinnými domy v pražském Podolí, mezi ulicemi Sinkulovou a Ve 
Svahu. Obtíží v této jinak velice atraktivní rezidenční čtvrti zde byla poměrně výrazná hluková zátěž z dopravy a také relativní absence 
soukormí - přímo naproti pozemku z jihozápadní strany je až 6-ti podlažní zástavba bytovými domy v Sinkulově ulici. Zadáním je 
jihozápadní svah o délce cca 100 metrů a šířce pásu cca 30 metrů. Anna si s úkolem poradila návrhem kompaktní skupiny 6-ti 
řadových rodinných domů, které mají každý malé vnitřní atrium se stromem, čímž se snaží vytvořit kvalitní i venkovní prostor domu 
uvnitř jeho dispozice. To je zajímavé řešení, vložením atria, byť ne nijak kolosálního, vzniká množství zajímavých průhledů v domě, 
dům působí uvnitř velmi vzdušně a atrium je přitom decentně ukryto před pohledy zvenčí. Je to přesně ten typ intervence, který může 
z obyčejné řadovky vytvořit zajímavé a originální bydlení. Provozně je dům přehledný, prostory na sebe logicky navazují a mají 
poměrově odpovídající plochy, je důsledně oddělená denní a noční zóna, a to vstupním podlažím, odkud se jde buďto o úroveň níž do 
hlavního obytného prostoru a dále zahrady, nebo naopak do patra s ložnicemi.  Anna Podracká byla v průběhu celého semestru velmi 
aktivní, svědomitá, pravidelně konzultovala rozpracovanost projektu. Občas byla ve stadiu drobného tápání, například okolo řešení 
vnitřního atria, nakonec ale podle vedoucího zvolila správná rozhodnutí a dům, respektive domy, působí přesvědčivě, až tedy na 
zahradní vizualizaci viz dále. Mírné natočení domů vůči uliční čáře a jejich postupné posouvání po štítové stěně vždy sousedního 
domu o cca2,5 metru vytváří zajímavou uliční figuru domů v pravidelném rytmu. Byť se nejedná o těžiště návrhu, postrádám trochu 
bližší informace o  řešení zahrad, které sice budou méně pobytové, ale zase budou výrazně pohledové a budou vytvářet přechod od 
rodinného domu k vnějšímu městskému prostředí - vedoucí by očekával například zamyšlení nad možností komponovat výhledově 
vrostlou zeleň - stromy, prostor by v zahradách, obzvláště na severozápadě a jihovýchodě určitě byl. Technická část je zpracována 
přehledně, dům nevykazuje nějaké zásadní tvarové anomálie a dobře by se v dalším stupni projektoval. Určitou výhradu mám k 
množství informací v koordinační situaci - například by u každého domu měla být uvedena ±0,00 v absolutních výškách, kóty od 
hranic pozemků by měly být vždy nejkratší možné, není úplně dobře čitelné rozlišení 3 základních typů zastavění pozemků - zastavěná 
plocha, zpevněné plochy a rostlý terén. Kóty na situaci jsou extrémně titěrné a chybí základní součtové kóty vlastních domů. Práce je 
ovšem jinak úplná,srozumitelná, na dobré grafické úrovni. Večerní exterierové vizualizace z ulice mají velice příjemnou atmosféru a 
jsou celkově vydařené, škoda, že toto se nepodařilo také ze zahradního pohledu, kde dům/domy působí poněkud schematickým, 
nedokončeným dojmem.   
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 
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