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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům  
Jméno autora: Plachetková Barbora 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Petra Novotná 
Pracoviště oponenta práce: A721 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 

 

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

Bakalářská práce splňuje zadání. 

Architektonické řešení ve tvaru písmene L reaguje na tvar pozemku a na jeho atraktivní výhledy. Svým umístěním 
a hmotovým uspořádáním rodinný dům vytváří soukromí na pozemku a je podle všeho na dané místo vhodný. 
V kompozici hmot mi ale nesedí nasazení objektu 2.NP na 1.NP, což je patrné v konstrukčním schématu a 
dispozičním řešení (především část nad garáží). Jako nahodilé se jeví umístění bazénu na pozemku, nenavazuje ani 
na venkovní terasu, ani na natočené křídlo domu v jeho blízkosti. Autorka použila na fasádu domu osvědčenou 
kombinaci bílé omítky a dřevěného obkladu mezi okny. Možná by tak výjimečné lokalitě jako je vilová čtvrť na 
Barrandově slušel i jiný materiál.  

Dispoziční řešení je na první pohled přehledné a čitelné. Chápu rozmístění jednotlivých zón v 1.NP domu i snahu 
autorky oddělit soukromou část od pohledů sousedů, ale došlo tím k vytvoření dlouhé tmavé chodby mezi 
hlavním obytným prostorem a technickým traktem (chodba by se dala prosvětlit střešními světlíky). Hlavní vstup 
do obytné místnosti zůstal skryt bokem. Tím, že vstup do domu je navržen z čelní strany, do obývacího pokoje se 
vchází dlouhých 10 m. Celý obytný prostor je natočen směrem k výhledům, sedací souprava se k nim ale otáčí 
zády, stejně jako k venkovní terase. Nejvíc prostoru je vymezeno jídelnímu stolu. Naprosto nepochopitelně mají 
okna do obývacího pokoje a kuchyně výšku parapetu 1,7 m, čímž jdou proti celkovému konceptu! Malá koupelna 
s WC by měla být situována blíž k pokoji pro hosty. Pracovna ve 2.NP není blíže specifikována, podle svého tvaru a 
velikosti umožňuje maximálně práci na PC.  

Jak je zmíněno v časopisové zkratce, alfou a omegou celého návrhu měl být výhled do širokého okolí, v průběhu 
návrhu konceptu se však tato idea někde vytratila.  

Technické řešení odpovídá navrženému konceptu, proč ale studentka na rodinný dům zvolila nosný skeletový 
systém? U konstrukčního schématu chybí kóty, ve stavebním půdorysu a situaci chybí okapový chodníček kolem 
domu, garáž má zbytečně velkou světlou výšku 2,85 m, v technické zprávě je psáno, že železobetonové sloupy 
jsou zatepleny, ale ve stavebním výkrese to zakresleno není, základy, i když se jedná o schéma, se nekreslí v řezu 
s plnou výplní. V řezu A-A chybí zateplení u atiky. 
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Technická část včetně zprávy je zpracována na dobré úrovni, škodí jí ale špatně zvolená tloušťka čar, z výkresů pak 
není patrné např. vedení hydroizolace ve skladbách. Detail je ve velice špatné kvalitě a je téměř nečitelný! 

 

Bakalářská práce je úplná, přehledná, její úroveň snížila kvalita výkresové dokumentace, výkresy (obzvlášť 
vizualizace) jsou hodně tmavé a tím pádem i hůře čitelné, stavební výkresy jsou taktéž nekvalitní- viz výše. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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