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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Sára RAJNIAK 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architektury 

Vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 
Předložená práce splňuje podmínky stanovené v zadání 
Z listiny ZADÁNÍ PRÁCE nejsou odstraněny podpisy – bylo požadováno 

splněno 

 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce 
Studentka byla při zpracování práce aktivní, provedla analýzu daného 
přírodního prostředí, konzultovala pravidelně.  
Na druhé straně vývoj práce měl určité rezervy v kreativitě studentky. 
Některé momenty vracely práci zpět či byly nesrozumitelné a nepřínosné. 

C - dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a 
prostorového uspořádání 
Snaha o jednoduchou obdélnou přízemní hmotu domu se sedlovou 
střechou je pozitivní. I usazení domu na pozemek podélnou osou / 
hmotou ve směru toky řeky též přispívá k určitému kompozičnímu klidu. 
Opět, z druhé strany, množství ploch, které je nutno umístit do přízemí – 
vedle veřejné části RD i zázemí pro převozníka, jednoduchý bufet navíc 
symbol určitého průjezdu oddělující obě provozní části přispívá k velké  - 
až nezvyklé délce domu.  
Nepřesvědčivě působí již zmíněný „průjezd“ – otevření domu, ve kterém 
je z části závětří u vstupu a ze západní strany venkovní posezení či terasa. 
Přínos pro dům – investora není přesvědčivý. Z tohoto posezení není 
dobrý výhled ven, vnitřní prostor je tmavý a převýšený. 
V soukromé části domu nepříznivě působí ložnice majitelů domu 
s osvětlením pouze střešním oknem, nízké světlé výšky u části obytné 
plochy. Tato nepříjemnost se objevuje i u dalších prostor podkroví 2.03, 
2.04, zejména vadí v koupelnách 2.06, 2.05 (nad WC v jejich ose je světlá 
výška cca 170-180cm!!) 

C - dobře 

 

Kvalita technického řešení 
Technické řešení je na dobré úrovni.  
V konstrukčním schéma není zakresleno umístění schodiště a jeho 
konstrukční řešení 

B - velmi dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce 
Odevzdaná práce je na dobré grafické úrovni 

B - velmi dobře 
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III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE  

Předložená práce je vypracovaná po všech stránkách na dobré úrovni, dílčí připomínky byly zmíněny. 

Kladně hodnotím přístup studentky k práci, snahu po výrazově jednoduchou stavbu. Pro další studium doporučuji 

více kreativnosti a důrazné řešení nepříznivých momentů návrhu. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 16.6.2020     Podpis:  V.Dvořák 


