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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Valeriya Vecerova 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Oponent práce: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb 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 naplňuje své zadání, navržený rodinný dům nabízí příjemné moderní bydlení pro čtyřčlennou 
rodinu. Architektura domu se hodí do okolní zástavby a představuje velmi čisté a jasné ztvárnění soudobé vily. 
Celek je vyvážený, materiálové a hmotové řešení je příjemné. Přesto však lze nalézt řadu podobně řešených 
domů, studentka sázela na elegantní ověřenou jistotu. 
Umístění domu na pozemku splňuje všechny potřebné odstupové vzdálenosti a vyhovuje orientaci ke světovým 
stranám. Obdélný tvar domu vychází z tvaru parcely, půdorysné řešení do lehkého půdorysného vybočení 
v prostoru garáže je možné a hmotově dobře zvládnuté, ve 2NP by možná působila lépe hmota na ploše plného 
obdélníka bez odebraného rohu. Protože je pozemek svažitý, bylo by vhodné do situace uvést číselně výšky 
k jednotlivým vrstevnicím. 
Architektonické řešení domu je jednoduché a čisté, materiálově sazí na osvědčenou kombinaci omítky a 
dřevěného obkladu. Vstup z ulice je nenápadný, dům se otvírá až směrem do zahrady a do zeleně. Kompozice 
fasád je vyvážená, vtipné je použití dřevěného obkladu v okenních pásech. Z hlediska celku se mi jako nejméně 
zajímavá jeví západní fasáda. Možná by pomohlo více barevně a materiálově pracovat s partií domu v suterénní 
části.  
Provozně je dům zvládnutý dobře, je zónovaný. K diskuzi je velká otevřenost obytného prostoru, který může 
ovlivňovat intimitu v ložnici rodičů. Hluk se schodištěm může šířit až do 2NP a ložnic dětí. Při takovém řešení by 
bylo vhodné využít třeba filtru šaten, přes něž by se teprve stupovalo do části určené pro odpočinek. Nebo by bylo 
možné i oddělit schodiště například designově řešené příčky.  
Jak budou osvětleny a větrány místnosti pod terénem (zejména technická místnost a prádelna)? Umístění 
prádelny v 1PP v tomto případě nepovažuji za praktické, zejména, když ložnice dětí jsou až ve 2NP, nanejvýš 
vhodné by bylo umístění shozu na prádlo. 
Interiéry domu jsou doloženy řadou vizualizací a ukazují příjemné propojení interiéru s exteriérem. 
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Technické řešení je zvládnuté v odpovídající úrovni a pohybuje se v tradičním a prověřeném standardu kombinace 
cihelných bloků a železobetonové konstrukce. Některé detaily (atiky a zateplení předsazených konstrukcí) by bylo 
dobré prověřit z hlediska vzniku tepelných mostů. Přidání tepelné izolace by jistě bylo na straně bezpečnosti a šlo 
by realizovat poměrně jednoduše bez dopadu na celkový vzhled objektu. U velkých prosklených ploch je vhodné 
přidávat podlahové konvektory, pouze podlahové vytápění většinou nepokryje velké tepelné ztány. 
Celkově je práce zpracována úplně, srozumitelně, přehledně, pečlivě a ve velmi příjemné grafice. 
Bakalářka prokázala dobré architektonické i stavitelské znalosti a dovednosti. Po úspěšné obhajobě doporučuji 
udělení titulu bakalář (Bc.) a další pokračování ve studiu architektury. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 15.6.2020     Podpis: 


