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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům  
Jméno autora: Lukáš Světlík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
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 závěrečná práce splňuje zadání. 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Koncept je formální, neodůvodněný. Výsledná forma je zdařilá. Vhodné zasazení do terému, ideální orientace směrem 
k širokému výhledu. Dům působí reprezentativně a elegantně. Výrazné horizontální linie, částečně doplněné svislým 
propojením dávají domu charakteristický a přesvědčivý výraz. Zato různé materiály výplní fasád v každém podlaží,  tímto 
způsobem řazené, potlačují konstrukční logiku stavby.   

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční a provozní řešení, co se týká velikosti a vazeb jednotlivých prostorů je domyšlené. Mírný handicap je oddělená 
garáž a úprava prudkého svahu před vjezdem, umístění spíže vytvářející chodbičku při hlavním průčelí a vyloučené je 
přímé otevření kuchyně a obytného prostoru do chodby s WC. Prostorové řešení je příjemné, snad bych pouze v obývacím 
pokoji ve směru pohledu vizualizace upřednostnil rohové okno před knihovnou.  

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení odpovídá charakteru stavby. Je zpracované kvalitně. Částečné podsklepení je zjevně odvozeno od 
velikostních požadavků na jednotlivé prostory, méně se váže na konstrukci domu. Základy nezohledňují nezámrznou 
hloubku a vzájemnou návaznost v různých výškách. Jaký je důvod vlastní ČOV, když v ulici vede kanalizační řad? Za zvážení 
by stála zelená střecha, v tomto místě a s popsanou skladbou! 

 
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 úplná, srozumitelná, provedená na vysoké grafické úrovni. Z hlediska věcného, jazykového i obrazového se jedná 
o velmi kvalitní práci.  
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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. 
 
Předložená bakalářská práce je prezentovaná přesvědčivým způsobem. Jedná se o současnou architekturu, 
vhodně doplňující stávající zástavbu. Škoda, že chyby v provozním a technickém řešení neumožňují práci hodnotit 
výborně.  
 
Otázka: Výhody a nevýhody zelené střechy.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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