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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Ondřej Androník 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Novotná 
Pracoviště vedoucího práce: A721 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

Ondřej je aktivní, samostatně uvažující a velice pracovitý student. Na všechny konzultace byl připravený. Na 
začátku semestru nasadil tempo, které nedokázala zabrzdit žádná krize.  

O konceptu domu měl představu už od začátku, dokázal ho s určitým nasměrováním vycizelovat do výsledné 
zdařilé formy. 

Jeho rodinný dům si nehraje na žádnou okázalou architekturu, je pokorný vůči danému místu. Z ulice působí 
celkem nenápadně, ale už vstup do domu s průhledem do zahrady dává tušit, že návrh nebude až tak obyčejný. 
Dům se směrem do zahrady zvyšuje podle sklonitosti terénu, i vnitřní prostor na svažitost pozemku reaguje. 
Hlavní obytný prostor v 1.NP je vůči vstupu snížen o 1 m a je dělen na tři části, ta jídelní zůstala i po řadě úprav 
lehce poddimenzovaná.  Přívětivá je částečně zakrytá vnější terasa, která umožní venkovní posezení i za nepřízně 
počasí. Letní kuchyňka u terasy  v úrovni 1.PP v návaznosti na zahradu umožňuje posezení s konzumací, aniž by se 
muselo běhat do kuchyně v 1.NP. Soukromá zóna ve 2.NP je schodištěm rozdělena na část pro rodiče a pro děti, 
což je v každé etapě života rodiny ceněno. I v tomto podlaží je vidět, jak student dokázal pracovat s vnitřním 
prostorem- přímo proti výstupu ze schodiště je průhled na obytnou střešní terasu. Při vstupu do domu je umístěn 
samostatný pokoj pro hosty s hygienickým zázemím, který umožňuje v budoucnu využití pro prarodiče.  

Konstrukční řešení je vhodně zvolené danému návrhu. 

 

Bakalářská práce je úplná, srozumitelná a je zpracována na velmi dobré grafické i jazykové úrovni.  

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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