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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Tomáš Vítovec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Oponent práce: Michal Šourek 
Pracoviště oponenta práce: FSv ČVUT v Praze, katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání 
Zadání nezanedbatelně rozšířené na rámec obvyklého rozsahu bakalářské 
závěrečné práce posluchač naplnil. 

splněno 

          
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy 
Předvídatelný koncept rozpracovaný do uspokojivé architektonické formy, 
vztah architektury a veřejného prostoru je dílem ponechán náhodě, dílem 
vzbuzuje rozpaky; posuvné okenice francouzských oken v přízemí 
na hranici pozemku rodinného domu nebo lamelová zástěna terasy 
nezabrání praktickému sdílení poloveřejného prostoru zahrady spolkového 
domu a polosoukromých ploch po obvodě rodinného domu.  

D - uspokojivě 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb 
Provozní řešení uspokojivé. Přístup do obývacího pokoje je stísněný, 
nedomyšlená strana otevírání dveří do dětských pokojů i do ložnice rodičů, 
rozpačitý rozvrh zařizovacích předmětů v koupelnách. 

C - dobře 

 
Kvalita technického řešení 
Správné technické řešení s minimem výhrad, nadto nepodstatných/snadno 
odstranitelných: přímý přepad z akumulační nádrže srážkových vod 
odporuje závaznému předpisu, ocenit je naopak třeba jeden z mála 
správných popisů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla mezi 
bakalářskými pracemi vesměs, nedořešená ochrana prahu balkonových 
dveří v přízemí proti zatékání přívalových vod, konstrukce schodiště 
nejasná, není popsaná ani v technické zprávě, není doloženo řešení 
akustického oddělení schodiště od nosných konstrukcí domu. 

B - velmi dobře 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce 
Úplná a přehledná práce uspokojivě graficky zpracovaná. 
Obsah ani struktura anotace neodpovídají standardu, angličtina abstraktu 
je prostřední. Schází seznam literatury a zdrojů. 

C - dobře 

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

Posluchač zvládl zadání, rozšířené nad standardní rámec bakalářské závěrečné práce o samostatné téma 
spolkového domu obce Zvěřínek, zpracované v úrovni objemového konceptu. Předložil přijatelný koncept 
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vesnického rodinného domu správce spolkového domu: ten rozpracoval do potěšujícího dispozičního řešení, 
schématické formy a velmi dobrého stavebně technického řešení. Grafické zpracování práce prokazuje schopnost 
systematické technické práce i dobrou úroveň zvládnutí produkčního software. 
Vzhledem ke standardizovanému zadání bakalářské závěrečné práce při celkovém jejím hodnocení jsem nebral 
v úvahu podstatně rozšířené zadání (Spolkový dům), které posluchač zpracoval: odezvou případného zahrnutí 
kvantitativního hlediska by byl o stupeň lepší klasifikační stupeň. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Datum: 3.6.2020     Podpis: 

            


