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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Tereza  F E N Y K O V Á 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

Předmětem návrhu je dvougenerační obytný dům v lukrativní poloze v Praze 6 na Hanspaulce s výhledem na 
Prahu. Rohová parcela umožňuje i z ulice pohled na celkové uspořádání domu. 

Posluchačka na zadané místo navrhla kvalitní architekturu, která zapadá do různorodého kontextu okolních domů. 
Je v ní použita na funkcionalistickém základu řada moderních prvků. Za zvážení stojí použití dřevěného obložení 
na fasádě (v lokalitě se nevyskytuje, nutnost údržby apod.), lze nahradit moderními materiály stejné struktury i 
vzhledu bez nutnosti údržby.  Také velké skleněné plochy na osluněné straně objektu budou vyžadovat 
nákladnější technické řešení pro zajištění vnitřního klimatu. 

Provozní řešení je logické, oddělení obou bytů neeliminuje případnou možnost jejich propojení. Posluchačka 
zajímavě pracuje s prostorem pro vytvoření příjemného prostředí (opět otázka přesvětlení obývacího prostoru). 

Konstrukční řešení vychází u svislých nosných konstrukcí z moderních materiálů, ovšem použití vodorovných 
monolitických konstrukcí je pro dům těchto rozměrů zbytečně nákladné a zdržující výstavbu. V technické 
dokumentaci se vyskytují některé nesrovnalosti, které však nesnižují kvalitu dokumentace. 

Posluchačka pracovala vcelku soustavně, iniciativně s řadou nápadů, které ne vždy šlo realizovat. Na online 
konzultace byla připravená. 

Závěrem lze říci, že bakalářská práce byla zpracována velmi zodpovědně, graficky i textově až na menší nedostatky 
na vysoké úrovni a podává ucelený obraz o navrhovaném rodinném domu. 

Z výše uvedených důvodů jednoznačně  d o p o r u č u j i  bakalářskou práci k obhajobě. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Datum: 4.6.2020     Podpis:    Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. v.r. 


