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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Daniela Čečková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury K129 
Oponent práce: Ing. Arch. Adam Bohatý 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury K129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se zabývá studií rodinného domu v rozvojovém území oblasti Na Hutích v pražských Kyjích. Jedná se o 
návrh rodinného domu a zahrady pro konkrétní klienty – postarší manželský pár. Cílem návrhu je skloubení potřeb a 
požadavků klientů se specifiky zadaného pozemku, nadčasové architektonické řešení, racionální skladba dispozic, nízká 
energetická náročnost a šetrnost při nakládání s vodou. Součástí práce je dokumentace částí projektu v rozsahu DSP. 
Zadání hodnotím jako úměrné zvolenému tématu a lokalitě. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Odevzdaná práce splňuje podmínky zadání. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení odpovídá zvolené koncepci - klienty jsou manželé v důchodovém veku. Žijí sami dva, mají 
dospělou dceru, která je často navštěvuje s manželem a dítětem. Manželé jsou cestovatelé a na léto odjíždějí se svým 
obytným vozem na cesty. Když zrovna necestují, poznávají nové kultury jinak – pronajímají dum přes Airbnb. Požadují 
úložné prostory na lyže a kola.  
Zvolené řešení reaguje na vlastní charakteristiku investora vhodně a celkový postup hodnotím jako obratný, výsledek 
kvalitní. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na vysoké odborné úrovni. Kladně hodnotím snahu o využití a pročištění odpadních vod – méně kladně již 
provedení formou filtrace přes kořenové systémy mokřadních rostlin ve výškově ustupujících plochých střechách 
dřevostavby? Kladně hodnotím i zpracování konceptu energetického systému budovy, tepelných ztrát, koncepce stínění 
a solárních zisků. 

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
Po formální, jazykové a typografické stránce není práci co vytknout. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Studentka čestně prohlašuje, že práci vypracovala samostatně pod vedením vedoucího práce. Příkladné samostatné 
vypracování eliminuje nutnost citací a použití převzatých prvků. Snad jen v popisu konstrukčního řešení by se měl 
objevit odkaz na zdroj informací o CLT panelech. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Koncepce starší cestovatelské rodiny a jejích nároků se odráží jak v členění hmoty, tak vnitřního uspořádání na 
jednotlivé provozní celky, dům jako celek je elegantní a prostorové vazby dobře fungující.  Vyzdvihnul bych vhodné 
umístění stavby na pozemku – studentka hmotovým uspořádáním tak využila hodnotné a klidné části parcely, která 
nabízí dostatečnou intimitu a prostor, vhodná je i orientace ke světovým stranám. Hmotové uspořádání je neotřelé a 
vzhledem k funkcím vhodně zvolené, snad jen převýšený prostor místa setkávání – kuchyně se stolováním může působit 
z pohledu lidského měřítka příliš stísněně, zejména vzhledem k výšce celého prostoru. Orientace objektu a umístění na 
pozemku respektuje trend minimalizace solárních zisků a přílišného přehřívání v letních měsících, velkoformátové 
zasklení orientované na jih je nejspíše až příliš velké, vzhledem k potenciálu využití, obtížnosti údržby apod. Práce je na 
vysoké grafické úrovni, včetně technických výkresů v pro DSP. Chybí snad pouze lepší práce s konstrukcemi nad rovinou 
řezu v zobrazení půdorysném – např. 1.NP – chybějící štítová stěna s prosklením nad prostorem kuchyně. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Celkově práci hodnotím velmi kladně. Výsledné uspořádání elegantně ukazuje záměrnou variabilitu, a provázanost 
prostorů, zároveň poskytuje dostatečné soukromí. Studentka pracuje umně s motivy sdílení, bezbariérovosti i zájmy 
zadavatele (investora). 

Otázky: 

Představte/popište detail fasádního a střešního pláště z vlnitého plechu v napojení na čelní fasádu z modřínového dřeva – 
přesahy, dilatace, kotvení apod. Proč takové řešení? 

 

Údržba velkoformátového zasklení za nepohyblivými žaluziemi / lamelami? 

 

Upřesněte / navrhněte alternativní řešení pro čištění odpadních a dešťových vod pomocí kořenových a dalších 
biologických systémů. Cíleno na problematiku takového řešení na kaskádovitých plochých střechách dřevostaveb… 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 13.6.2020     Podpis: 


