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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Tereza Hůrská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: 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 B - velmi dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Autorka představuje koncept domu pro lidi a kočky. Tato vytyčená myšlenka ovlivňuje strukturu domu, což 
hodnotím kladně - umím si však představit i ovlivnění výraznější v podobě více zaintegrovaných voliér – v návrhu 
vypadají spíše jako dodatečné přístavby jinak poměrně zdařilé hmoty. 
Materiálové řešení je srozumitelné, výraz objektu na mne působí místy trochu nevyrovnaně (jen některé fasády 
jsou komponované). 
Vnitřní struktura objektu působí atraktivně. Kladně hodnotím spojitou dvoupodlažní halu s přímým schodištěm. 
Provozní a dispoziční řešení na relativně malé ploše je přehledné, přízemní část je věnována hlavnímu obytnému 
prostoru, který je v severní části snad až příliš stísněný -  autorka uvádí plochu 52.5m2 - pro obytnou funkci 
využitelná plocha je však spíše někde kolem poloviny tohoto údaje. V přízemí mi schází k voliérám nějaké další 
zázemí pro kočky – kde bude sklad krmiva, jak se bude řešit úklid interiéru (výlevka) a voliér (nářadí), sklad hraček, 
misek a jiného příslušenství? 
V patře jsou umístěny ložnice a koupelny. Ložnice rodičů má plochy asi až příliš – zvykem je plochu investovat 
spíše do hlavní obytné části (do přízemí - zvlášť, když se počítá se zvířaty) a dětských pokojů. Ložnice rodičů by 
mohla mít východní okno, což by pomohlo zlepšit tepelnou stabilitu místnosti pro spánek. 
Technické řešení je zdokumentované a proveditelné. Problematické jsou dřevěné základové prahy pro úrovní 
přilehlého terénu (řez). 
Práce je obsahově i graficky na dobré úrovni, koláže působí neotřele a autenticky. 
Celkově na mne záměr a přístup autorky působí pozitivně.  
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 17.6.2020     Podpis: 


