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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Natália Nagajová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Zadáním bakalářské práce byl návrh rodinného „dvojdomí“ na jedné parcele, přičemž podrobněji byl dořešen 
jeden z domů, v němž je situován byt pro seniory a byt pro čtyřčlennou rodinu. Parcela je svažitá, přístupná ze 
severu, s výhledem na Prahu. 
Navrhované urbanistické řešení je vhodné, respektuje uliční čáru, odstupové vzdálenosti, vychází formálně z 
výškové zástavby okolních domů, koncept využívá možnost pěšího propojení parcely na jižní stranu směrem k 
cyklotrase. Hmotové řešení na jednu stranu zvyšuje ochlazované plochy, na stranu druhou umožňuje 
samostatnost každé části domu. 
Provozní řešení je fungující a vycházející ze zadání, přesto by se dalo ještě optimalizovat. Například chodba - 1.03 a 
technická místnost - 1.04 jsou zbytečně zalomené. Pracovna 1.05 v bytě pro seniory je poddimenzovaná, měla by 
mít minimálně 8 m2. Oproti tom chodba 18, 05 m2 a obývací prostor téměř 54 m2 jsou velkorysé. Zádveří není 
nutné, když se do bytu nevstupuje přímo z venkovního prostředí. Pokud by byla pracovna 3.06 využívána jako 
pokoj pro hosty, tak bude mít host poměrně krkolomný přístup do koupelny. Pračka a sušička jsou v koupelně 
přiléhající k „ložnici pána domu“. To nepovažuji za zcela ideální provozní řešení. Vždy je lepší, když je do místnosti, 
kde se pere a suší možný volný přístup, aby paní nemusela obíhat celý byt a sbírat všechno špinavé prádlo, které si 
pak ponese do ložnice. U bytu pro seniory je příjemná přímá vazba na zahradu, v bytu pro čtyřčlennou rodinu je 
příjemný balkon na jih u obývacího prostoru a dětských pokojů, prima jsou i ložnice s výhledem na Prahu o 
osvětlením severo-východním nebo severo-západním. 
Kdy je podlaží označováno jako podzemní a kdy jako nadzemní? Označení -1NP na výkrese 09 je mírně matoucí.  
I v architektonických výkresech je vhodné na podestách uvádět výškové kóty. 
U architektonických půdorysů se kreslí jen terén bezprostředně přiléhající k objektu v daném podlaží.  
Architektonické řešení využívá prvek rámování ve štítech, přičemž v jižní fasádě je rámování cik-cak rozehrané, což 
štít oživuje a přirozeně zapojuje lodžie do štítu. Světlá omítka a dřevo jsou možnou kombinací. K diskuzi může být 
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vyšší míra degradace dřeva na fasádě v městském prostředí. Bude dřevo nějak speciálně chráněno? Případně 
nebyl zvažován nějaký kompozitní materiál? Architektonicky působ objekt uceleně a čistě.  
Konstrukční řešení vhodné, koncepčně vyřešené v podrobnosti dle rozsahu zadání bakalářské práce. Základové 
pasy by mohly stačit z prostého betonu (v komplexním řezu je prostý beton, v řezu A-A je uveden železobeton), 
bylo by vhodné zakreslit, že nejdříve budou provedené pasy a pak teprve podkladní beton. Pasy budou i ve 
štítových stěnách, což by mělo být též zakreslené. Jak bude odváděna voda z lodžií a teras? Bude u velkých 
prosklených ploch stačit jen podlahové vytápění? V jedné polovině půdosysu krovu se objevují ocelové vaznice a 
ve druhé polovině už jen hambalky. Proč dochází ke změně krovové konstrukce a jak budou zachyceny vodorovné 
síly?  
Celkový elaborát je pěkně, pečlivě a přehledně zpracovaný, v odpovídající grafické úrovni. 
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném složení (včetně zkoušek z tematických okruhů) 
doporučuji udělení titulu Bc. – bakalář.  
Studentce doporučuji další studium architektury. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 
 
Datum: 15.6.2021     Podpis: 


