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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Mariyam Kenzhayeva 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 
 
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 

A - výborně 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
 
Návrh rodinného domu studentky je originálním a dle mého názoru správným přístupem k místu, ve kterém se 
objekt nachází. Studentka se snaží reagovat na zastavovací podmínky a stávající okolní domy. Současná zástavba 
se skládá převážně z kompaktních hmot zastřešených šikmou střechou.  Studentka navrhla dům v podobném 
duchu s jasně deklarovanou myšlenkou jedné hmoty s moderně pojatým architektonickým výrazem.  
Dispoziční řešení je jednoduché, logicky navržené s optimálními plošnými výměrami jednotlivých místností. 1.np 
slouží pro denní potřeby rodiny. 2.np je klidovou zónou. Vzájemné propojení podlaží je pomocí schodiště vedoucí 
podél svislé zimní zahrady. Obě podlaží jsou také propojena galerií nad obývacím pokojem.  
Architektura objektu je jednoduchá, podporující zvolené hmotové řešení. Uspořádání okenních otvorů je 
promyšlené a zachovává původní jednolitou hmotu. Střešní roviny vytvářející vzhled objektu se zároveň uplatňují i 
v interiéru, což je jistě přínosné a dobré řešení.  
Technické a konstrukční řešení je odpovídající zvolené formě domu. Svislé nosné konstrukce odpovídají 
dispozičnímu uspořádání. Problém vidím v řešení zastropení u galerie a schodiště. Ale je realizovatelný. 
Odkanalizování koupelny ve 2.np se projeví pod stropem garáže. 
 
Celkově hodnotím práci velice pozitivně. Jedná se o příkladný přístup k návrhu a celkovému řešení. Také oceňuji 
vysokou kvalitu výkresové dokumentace a vizualizací 
 
V. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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