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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Alena Strouhalová 
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 s menšími výhradami 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
 
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 se nachází západně od cukrovaru a je napojen komunikací ze západní strany. Tento aspekt velice ovlivnil 
základní a vlastně i výsledný návrh. Zvolené řešení s oddělenými bytovými jednotkami a roztržením hmoty vnáší do 
návrhu některé nesrovnalosti. Menší bytová jednotka, severně umístěná, je prakticky osluněna pouze z východní 
strany. Nerozumím, proč není okno i na severní fasádě, které by prosvětlilo střed dispozice. Hlavní bytová jednotka 
je prosvětlena také převážně z východní strany. Druhé okno do obývacího pokoje vede do meziprostoru mezi 
objekty. „Velice pěkně“ je z hlediska proslunění umístěna garáž. Myslím, že by bylo lepší ji umístit k opačné straně 
dispozice. Z návrhu mi není zřejmý důvod, proč vlastně došlo k roztržení objektu. A také nerozumím smyslu prostoru 
mezi domy. Dle mého, je to pouze pro efekt bez dalšího smyslu.  

Hmotové řešení s převýšenou střechou a větším sklonem mi přijde jako zajímavý nápad. Ale tento efekt 
mohl být lépe využit i v interiéru. Architektonický výraz domu je surový a mohl být mnohem efektnější. Připadá mi, 
že okna jsou spíše nahodilá, než záměrně vytvořená a umístěná. Střešní okna umístěná v dětských pokojích 
neumožňují, s ohledem na výšku parapetu, výhled ven.  

Konstrukční řešení je poplatné zvolenému návrhu. V konstrukčním řešení bych doporučil otočit nosný 
systém a eliminovat tak průvlak u galerie. Také kompletní tloušťka stropu 250 mm je nedostatečná. Nerozumím, 
proč je zvolená křížem armovaná deska u menšího bytu. Vedení kanalizace a vodovodu ve středu místnosti u 
koupelny ve 2.np je nemožné.  

Předložená BP měla poměrně veliký potenciál, co se týče hmotového řešení. Bohužel nedošlo k dalšímu 
posunu v rámci celkového návrhu a výše uvedené výtky jsou toho výsledkem. Vždy mne mrzí, když zajímavý koncept 
není dořešen a podpořen dalším návrhem.  
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
 
Datum: 14.6.2020     Podpis: 


	II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

