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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Radek Jakeš 
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 B - velmi dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
 

Bakalářská práce je zpracována velice komplexně a s vysokou mírou invence. Student se snaží ve svém 
návrhu reagovat na klady i zápory parcely a v dispozičním uspořádání reaguje na potřeby zvolené rodiny. Plošné 
výměry domu jsou vyšší a s tímto budou vyšší i investiční náklady. Ale s ohledem na danou lokalitu a potřeby 
klienta jsou opodstatněné.  
 Rodinný dům je složenina jednotlivých menších hmot odpovídajících dispozičním funkcím. Student vytvořil 
jakousi skládačku jednotlivých kostiček vzájemně pospojovaných. Dům vypadá na první pohled roztříštěný. Toto 
se snaží student eliminovat architektonickým řešením a spojuje celky dohromady.  
 Dispoziční uspořádání, jak jsem zmínil výše, odpovídá jednotlivým hmotám. V objektu jsou jasně 
deklarované komunikační osy, které reflektují koncept domu. Součástí dispozice je i sochařský ateliér využívající 
výšku 2 nadzemních podlaží a bazilikální osvětlení. Tímto prostorem zároveň prochází vertikální propojení domu, 
což působí efektně, ale z hlediska užitného to bude vnášet jisté problémy. Půdorysné uspořádání 2.np je velice 
rozlehlé a bylo by dobré se zamyslet nad plošnými výměrami a potřebami jednotlivých místností.  
 Architektonické ztvárnění odpovídá zvolenému hmotovému konceptu a dotváří jej. Barevné řešení, 
poloha a umístění otvorů je promyšlené.  
 Technické řešení odpovídá půdorysnému uspořádání. V dispozici svolený dvoutrakt umožňuje 
bezproblémové technické řešení. Objekt bude složitější s ohledem na spojení jednotlivých hmot a množství teras. 
V konstrukčním řezu bych vytkl hloubku základových pasů a řešení přechodu výšek v rámci jednoho podlaží.  
 BP je zpracována kvalitně a komplexně. Ocenil bych doplnit alespoň jednu realistickou vizualizaci a méně 
se spoléhat na umění vizualizačního programu.  
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V. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 17.6.2020     Podpis: 


