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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Václav Vlnař 
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 

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) 

Návrh rodinného domu předložené bakalářské práce vychází z tradičního archetypálního tvaru. Student od 
počátku přišel s tímto konceptem, který dodržel až do výsledné formy. Oceňuji tento přístup, neboť vytvořit 
moderní, architektonicky zajímavý objekt se šikmou střechou je, dle mého názoru, těžším přístupem.  

 Hlavní hmotové uspořádání vychází z kontrastu jednoduché, kvádrové podnože a zalomené části se šikmou 
střechou. Samostatnou hmotu propojenou spojovacím krčkem je ateliér pro maminku. Bohužel jeho umístění na 
jižní stranu zamezuje přístupu slunce do hlavního obytného prostoru a zároveň prosklené plochy ateliéru budou 
působit komplikace pro výtvarnou činnost.  

Dispoziční uspořádání je jednoduché, přehledné a logicky uspořádané. V 1.pp se nachází parkování a krytý 
bazén s přístupem na terén. V 1.np je hlavní obytný prostor, který je přes galerii propojen s 2.np. Dětské pokoje 
jsou umístěné ve 2.np a jsou doplněné o hernu a již zmíněnou galerii.  

Architektonické ztvárnění doplňuje zvolený hmotový koncept. Dřevěné obložení pokrývá celou horní hmotu 
a vytváří ucelený a komplexní dojem. U takto zvoleného koncepčního řešení je velice důležitá práce s detailem a 
tvarem a rozmístěním otvorů. Doporučil bych tomuto problému věnovat ještě více prostoru. Také pojednání 
štítových stěn by zasloužilo více invenční přístup. Ale jak jsem zmínil na začátku posudku, není takto zvolená 
koncepce lehkou úlohou.  

Stavebně konstrukční řešení je bez větších problémů a je realizovatelné. 
Bakalářská práce je velice zdařile zdokumentována. Vizualizace jasně ukazují celkový záměr studenta.  

  
 V. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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