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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Ladislav Podracký 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing.arch.Petr Lédl 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
 

Kvalita technického řešení A - výborně 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 

Bakalářská práce zpracovává rodinný dům v lokalitě u chátrajícího objektu bývalého cukrovaru v Lenešicích. 
Pozemek na výstavbu je trojúhelníkového tvaru, na což reaguje student svým návrhem. Zalomení objektu reflektuje 
stávající objekt cukrovaru, tak nové členění pozemku. Umístění objektu v zadní části pozemku umožnilo vytvoření 
JZ pobytové zahrady, ale vedlo k oddělení garáže od objektu. Student toto velice hezky vyřešil jak urbanistickým, 
tak hmotovým řešením. Oddělení bytových jednotek od sebe vstupní krytou terasou koncepčně navazuje na hlavní 
komunikační osu a propojuje vjezd, vstupy do bytů a zadní část pozemku s bazénem. Menší bytová jednotka nemá 
bližší určení, pro koho je určena. Dispoziční řešení je rozumné bez větších problémů. Měl bych připomínku 
k umístění technické místnosti vedle ložnice a absenci šatny buď u ložnice rodičů nebo jinde v objektu. Také 
postrádám prostor na zahradní nářadí a nábytek.  

Architektonické řešení objektu je velice kvalitní a promyšlené. Kombinace kov – dřevo je pěkná a logická. 
Bylo by dobré se zamyslet nad stíněním velkého francouzského okna na západní fasádě.  

Konstrukční a technické řešení odpovídá zvolenému kvalitnímu architektonickému řešení. Objekt je navržen 
z tradičního keramického materiálu v kombinaci s monolitickými stropy. Problematičtější bude zastropení střední 
části s vloženými průvlaky. V koordinační situaci je nutné oddělit přípojky od vnitřní instalace. U akumulační nádrže 
by bylo dobré zobrazit napojení na rozvod pro možnost zalévání zahrady.  

Návrh rodinného domu je zdařilý, moderní a dispozičně správně řešený. Oceňuji rozdělení a zároveň 
propojení obou bytových jednotek a architektonický výraz objektu. BP je srozumitelná, výkresy jsou graficky pěkné 
se všemi potřebnými prvky. Oceňuji vizualizace objektu.  
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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