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POSUDEK VEDOUCÍHO 

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 

Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
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 

B - velmi 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) 

 

V rámci bakalářské práce je navržen poměrně skromný rodinný domek o dvou nadzemních podlažích, 
odpovídající danému pozemku. Koncept je založen na stínění západním křídlem od sousedního 
vysokého rodinného domu a přesazením horního podlaží tak, aby vznikl soukromý prostor terasy 
s výhledem na letohrádek Hvězda. Význam terasy je vhodně podpořen přímým průchodem a průhledem 
od vstupu do objektu. Průchod vytváří v přízemí komunikační osu objektu, kde na západní straně jsou 
soustředěny prostory obytné včetně zázemí, na druhé straně garáž a místnost pro domácí práce s 
výhledem na terasu a do zahrady. Na krytou terasu přímo navazuje venkovní bazén a letní aktivity jsou 
tak soustředěny v těsné blízkosti domu. Jinak těžko využitelný prostor vedle garáže směrem 
k východnímu sousedovi je využit pro přístřešek pro parkování druhého auta a zahradní sklad.  

Soukromá část ve druhém podlaží je řešena odděleně od společenské části a díky schodišti v centrálním 
průchodu může fungovat samostatně.  

Odsazení horního podlaží a vynesení jeho fasády mimo systém nosných zdí v přízemí je na západě 
vyvolán potřebou umístit okna do průčelí směrem k blízkému rodinnému domu na sousedním pozemku. 
Na druhé straně je přistavěn přístřešek pro auto. Horní podlaží je tak z obou stran lemováno střechami, 
na které je pohled z oken okolních místností. Práce s okenními otvory druhého podlaží byla nejistá a 
možná by si zasloužila ještě pozornost s ohledem na jejich velikost proporce a tvar. Střešním světlíkem 
by si možná zasloužilo přisvětlit i schodiště. 

Dispozice domu je dobrá, velikosti a vazby prostorů jsou odpovídající a pohodlné. Za trochu nepříjemné 
považuji náznak uspořádání sezení v obývacím pokoji zády ke vstupu. Ve druhém podlaží sice legenda 
neodpovídá výkresu, ale schéma zařízení naznačuje ideální rozmístění jednotlivých prostor ke světovým 
stranám. 

Ideální konstrukční skladbu trochu komplikuje odsazení nosné konstrukce západního průčelí druhého 
podlaží. To vyvolává potřebu podepření průvlaků v prostorech prvního podlaží pod ním. Autorka si s tím 
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vhodně poradila umístěním sloupů do příček jednotlivých místností a umístěním kulatého sloupu do 
hlavní společenské místnosti, do místa vymezujícího prostor kuchyňského koutu. 

 

Práce je úplná, po grafické stránce kvalitní. Obzvlášť oceňuji množství názorných a přesvědčivých 
vizualizací. 

Kladně hodnotím i příkladný aktivní přístup k práci po celý semestr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 

Datum: 2.6.2021        Podpis:               


