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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Jindřich Pavlišta 
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 

B - velmi dobře 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
 
Bakalářská práce studenta je zpracována kvalitně, komplexně a s vysokou mírou zájmu o daný projekt. Předložený 
návrh rodinného domu je moderní a architektonicky zajímavý. Architektonické a hmotové řešení má dvojí 
charakter. Uliční fasáda objektu, i když velice zajímavá, nekoresponduje s dalšími stranami domu. Výrazné 
vertikální členění je protipólem jižní, dvorní fasády a celkového konceptu. Uliční fasáda činí dojem 
monumentality, která, dle mého názoru, není adekvátní ke stávající okolní zástavbě. Naopak jižní strana je velice 
otevřená, architektonicky zajímavá a výrazně horizontální.  
Dispoziční uspořádání je odpovídající potřebám zvolené rodiny dle zadání a umožňuje v budoucnu rozdělení domu 
na dvě bytové jednotky, z nichž menší by mohla být samostatně pronajímatelná. V návrhu je západní část domu 
sloužící pro ateliér s propojením do ložnice rodičů. Hlavní část domu je dispozičně jednoduchá a přehledná. 
Místnosti jsou logicky propojené a velikostně úměrné. Jen část obývacího pokoje je plošně větší a student sám 
neví, jak místnost zařídit. V návrhu je také využité podzemní podlaží pro technické zázemí a relax rodiny.  
Architektura domu je podřízena zvolenému hmotovému členění. Jedná se o jednoduché a zřejmé řešení, 
podporující vertikalitu, respektive horizontalitu domu.  
Konstrukční řešení odpovídá hmotovému a dispozičnímu uspořádání. Rozpony jsou navrženy ekonomicky a 
předložené řešení je realizovatelné. Z hlediska technického řešení nemám připomínek. Jen je otázkou hloubka 
kanalizačního řadu v ulici s ohledem na podsklepení objektu a jeho odkanalizování.  
Návrh rodinného domu studenta je moderní a kvalitní. Celá dokumentace je zpracována na vysoké úrovni. 
Výkresy jsou přehledné, čitelné a poskytují dostatek informací. Vše je doplněno o množství kvalitních vizualizací. 
Jedinou výtku mám k rozdílnému výrazu domu. 
 
V. NÁVRH KLASIFIKACE 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 17.6.2020     Podpis: 


