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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Michaela Andrlová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák 
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) 
Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech.  
Michaela pracovala ze začátku s několika variantami hmotového ztvárnění objektu, kdy byla významná jednak 
orientace hmot a jejich samotné umístění v rámci pozemku pro vytvoření velké soukromé zahrady. Postupným 
zjednodušováním hmot dospěla k výslednému konceptu, který je v práci názorně popsán a zobrazen. Výsledná 
forma je doplněna o podnož, která společně se zaoblenou hmotou domu uzavírá a definuje tuto nárožní parcelu a 
zároveň vytváří soukromou část na pozemku. Jednoduchá a uzavřenější tvář objektu směrem do ulice je 
v kontrastu s většími okny a terasami směrem do zahrady. 
Stávající ruina vily je částečně zachována, v přízemí je zde navržena pronajímatelná garsoniéra, která má 
samostatný vstup a ve zvýšené části nad úrovní terénu, odcloněna částečně zdí, je velkorysá zimní zahrada s 
bazénem. Tato část je řešena pouze v architektonické studii. 
Ostatní části pozemku jsou dořešeny, včetně přímého vstupu na zahradu schodištěm podél jižní a východní hrany 
pozemku a zahrada je vyřešena v závislosti na výrazném sklonu formou teras a schodišť.   
Výsledný návrh je velmi dobrý a odpovídá zadanému pozemku a stavebnímu programu. 
Provozně je dům vymyšlen velmi dobře, dispozice je jednoduchá, přehledná, jasně čitelná. Špatně kreslené hlavní 
schodiště v 1.np. 
Atmosféra prezentovaná ve vizualizacích je svěží a soudobá. 
Technické řešení je adekvátní danému konceptu, je zpracováno na velmi dobré úrovni. 
Bakalářská práce je úplná, srozumitelná, na velmi kvalitní grafické i jazykové úrovni.  
Celkově hodnotím postupný vývoj práce, kdy se Michaele podařilo vytvořit dům, který by na tomto složitém 
pozemku určitě obstál. 
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IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 12.6.2021     Podpis:  
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