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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

splněno

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy

A - výborně

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

A - výborně

Kvalita technického řešení

A - výborně

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce
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III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)
Zadání bakalářské práce je splněno. Nikola Rotbauerová navrhla kvalitní moderní architekturu. Její koncept je dobrý,
jednoduše čitelný a vyznačuje se jistou elegancí a jemností. Sympaticky působí umístění domu na pozemku, včetně
návrhu okolních zpevněných ploch (snad jen velkoformátové desky v trávníku působí poněkud samoúčelně).
Kultivované je i řešení klesajícího terénu severovýchodním směrem. Kompozice fasád je kvalitní, snad jen návrh
otvorů v jižním průčelí je zbytečně překombinovaný.
Návrh se vyznačuje podle mého názoru velmi dobře vyřešenou dispozicí. Ta je přehledná a zcela jasná a čistá.
Jednoznačně kladně hodnotím zvolený způsob řešení komunikace v domě. která je dostatečně dimenzovaná, ale
přesto velmi kompaktní a prostorově úsporná. Všechny prostory jsou jednoduše a snadno přístupné, chodby nejsou
komplikované. Je škoda, že schodišťová hala není s obytným pokojem propojena velkorysejšími dveřmi. Oceňuji
řešení pokoje pro hosty jako malé garsoniéry, kterou mohou využít například stárnoucí prarodiče. Dosažená
variabilita využití je jednoznačné plus. Naopak rozporuplné mi přijde umístění pergoly, která je podle mého názoru
chybně osazena za kuchyňskou linkou. Průchod fasádou si vynutil zkrácení linky a zbytečně tříští kompozici jižního
průčelí. Nabízí se její umístění na východní straně, v přímé vazbě na jídelní kout.
Konstrukční a technické řešení je v pořádku a je navrženo na úrovni, které vyhoví současným nárokům. Zvážil bych
napojení domu i slaboproudou přípojkou. V koordinační situací chybí dovedení elektrické energie k zahradnímu
domku a automatickému závlahovému systému. Střecha domku nemá řešené odvodnění. K diskuzi je použití
dřevěné podlahy v kombinaci s podlahovým vytápěním.
Celkový velice příjemný dojem z navrženého domu kazí použití dřevoplastových „prken“ na terase a návrh
plastových(!) oken. Bez dalšího komentáře jen vyslovím přání, aby se jim autorka napříště vyhnula. Práce je
srozumitelná a úplná. Graficky svěží, na profesionální úrovni. Podle mého názoru se jedná o velice zdařilý návrh.
IV. NÁVRH KLASIFIKACE
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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