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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Lukáš Tyrlík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

C - dobře 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 

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

Student navrhl hmotově zajímavý objekt, který vychází z daného pozemku a vytváří nové „vrstevnice“ 
v terénu. Objekt jakoby vyrůstá z terénu a tvoří nové protilehlé hmoty. Zvolený koncept však dává domu poněkud 
rozlehlý dojem, který bude působit kontrastně s okolím objektu.  

Dispoziční řešení je podřízeno hmotovému řešení. Největší výzvou ve zvoleném řešení bylo umístění vstupu 
na kratší straně objektu. Aby se eliminovaly dlouhé komunikační prostory, student navrhl několik úprav. Zapustil 
vstup hlouběji do dispozice, vytvořil centrální vstupní halu a logicky rozmístil místnosti v domě. Zajímavým řešením 
je také výškové uspořádání rodinného domu. Hlavní obytná část je umístěna do 1.pp s přímým vstupem do zahrady. 
Zvolené řešení pak přináší poněkud komplikovanější přístup do obytného prostoru, kdy obyvatel musí překonat 
jedno podlaží, otočit se o 180 stupňů a sejít do 1.pp. Zajímavé je optické propojení galerií 1.np a 1.pp. Tento prostor 
je však již bez dalšího využití, což je škoda. Zajímavé je také řešení dětských pokojů umístěných do 2 podlaží. Zároveň 
bych pochválil řešení ateliéru maminky.  

Architektonické řešení je podřízeno základnímu hmotovému konceptu. Zvolené horizontální formy vnášejí 
do ztvárnění fasád problémy. Doporučil bych i architektonicky pojednat fasády v horizontálním směru, tak aby 
podpořily hmotové řešení. Převážně se toto týká západního pohledu. Severní pohled působí monumentálním 
dojmem, který bude působit rušivě v daném prostředí.  

Stavebně konstrukční řešení je zpracováno kompletně a bez větších nedostatků. Upozorňuji na zabezpečení 
přístupu na střešní zelenou rovinu. 

Bakalářská práce je zpracována kvalitně, kompletně a přehledně.  
  
 V. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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