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Jméno autora: Alina Barun 
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Katedra/ústav: K 129 
Oponent práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák 
Pracoviště oponenta práce: K 129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání splněno 
          
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech. 
 
Bakalářská práce řeší studii rodinného domu se třemi byty, či spíše „townhouse“ na pomezí bytového domu podle 
individuálního stavebního programu v rozsahu a dle požadavků, kladených na BP v rámci výuky K 129. Definovaný 
pozemek je zvolen nezávisle na hranicích stávajících parcel, které patří různým vlastníkům. Jak bychom si mohli 
představit investora, například který byt bude obývat? Otázka, jestli je možné poslední podlaží vnímat jako 
ustupující, aby byla naplněna legislativa? 
Koncept je názorně popsán a zobrazen, ale ještě lepší by bylo zobrazit i okolí, aby byl patrný kontext a bylo vidět, 
proč tak postupujete. Dobře, že využíváte pozemek pro jednotlivé byty, jen není zřejmé, kde je rozdělení. Otázka 
přímého napojení objektu na opěrnou zeď, muselo by se to výrazněji upravit, není svislá. Výsledná forma domu je 
dobrá, jednoduchá a čistá. Spárořez na fasádě by si zasloužil dopracovat. 
Provozní řešení domu a bytů je přehledné. V prostoru garáže by mohlo být více skladových prostor, využít 
prostory pod schody, např. i pro zahradní náčiní. Ukládání odpadu je kde? Je prostor garáží uzavíratelný, nebo 
otevřený? Středový krček se schodištěm je slabé místo, vysoký prostor s minimálním prosvětlením a hlavně 
propojený bez žádného dělení od suterénu až po obytný prostor bytu. I vyústění výtahu přímo do obytné části je 
diskutabilní. Dispozice spodních bytů není ideální – umístění schodiště v souvislosti s rozmístěním nábytku velice 
omezuje hlavní průchody, prostor obývacího prostoru zahlcen velkou L sedačkou. Pozor na rozmístění spotřebičů 
v kuchyni, varná deska v rohu nebo dokonce na kraji ostrůvku. Ve 2.np obrovská ložnice a malá šatna, pracovna by 
měla být více oddělená od spací části, ne takto přímo vedle sebe, prostor na to je. Šatna mezi pokoji by mohla být 
přístupná přímo z nich. Svislé sítě teď vedoucí např. středem šatny či kuchyňskou linkou by se dali určitě upravit, 
aby takto nepřekážely. Není značené, kde jsou výstupy na terasy. Byl by dobrý i výkres střechy, obzvlášť když je 
pochozí s přístupem točitým schodištěm.  
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Pohledy by byly čitelnější čárově, případně s lehkým podkresem. 
DSP výkresy – ne vše kótováno, např. dveře. U řezu nesmyslně nakreslená podzemní část pod stávající opěrnou 
zdí, zde to celé bude muset být formou pažení po celé výšce, jinde výkop. Komplexní řez bez výřezu pohledu. Je 
dostatečná tloušťka tepelné izolace na střeše a terasách? Svody ač po obvodu, jsou řešeny jako vnitřní, což na ně 
klade velké nároky. 
U Energetického konceptu je hodně složitá obálka v suterénní části. V žádných výkresech není patrné, že počítáte 
se zateplením mezi vytápěným a nevyt. prostorem, např. strop nad garáží a příčky kolem schodišť. 
Co alternativní zdroje energie, bylo by možné aplikovat? 
Celkově dobrá práce. 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Datum: 16.6.2020     Podpis:  
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