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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Kristýna Pelinková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
Rodinný dům, předložený v rámci bakalářské práce, v konceptu odpovídá okolní zástavbě a reaguje na stávající 
hmotovou strukturu. Jedná se o jednoduchou kvádrovou dvoupodlažní hmotu na přibližně čtvercovém půdorysu. 
Odsazení části dispozice v 1.np reaguje na daný pozemek a umožňuje vytvoření kryté venkovní terasy. Dispoziční 
řešení vychází ze zvoleného hmotového konceptu. Místnosti jsou správně navrženy s ohledem na způsob využití a 
orientaci ke světovým stranám. Také výškové členění 1.np odpovídá svažitosti terénu a reaguje na tento aspekt. 
Hezký je přímý průchod na zahradu od vstupu. Ve 2.np jsou místnosti dětských pokojů poněkud rozlehlejší. 
Doporučil bych spíše věnovat prostor na skladování a uchovávání oblečení. Hlavně šatna u ložnice rodičů je 
nedostatečná. Místnost prádelny je příliš malá a těžko použitelná. Hezký námět je použití světlíku nad kuchyní.  
Architektonicky je dům navržen v souladu se zvoleným konceptem. Jedná se o jednoduchý přístup bez zbytečných 
okras, ale s promyšleným rozvržením oken a řešení detailů. Forma je sice jednoduchá, ale promyšlená. Doporučil 
bych větší odvahu v navrhování.  
Technické řešení je trochu komplikovanější, ale v zásadě možné. U skladeb konstrukcí bych doporučil doplnit do 
betonové mazaniny nějaký druh vyztužení. Ve schématech TZB bych doporučil kreslit veškeré viditelné koncové 
prvky. V PD chybí způsob osvětlení a elektroinstalace.  
Celkový návrh je nadstandardní, kvalitně propracovaný. Nejvíce v návrhu oceňuji začlenění objektu do okolí.  
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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