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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE 
 
Bakalářská práce řešila návrh domu pro aktivní rodinu v klidné lokalitě v Praze – Ruzyni. Parcela má výměru 
necelých 750m2 a severojižní orientaci, přičemž nástup je ze severu a k jihu se otevírá možnost výhledu 
k letohrádku Hvězda. 
Navržený objekt se přimyká podsklepenou garáží k východní hranici pozemku (Otázka pro obhajobu: Za jakých 
okolností lze stavět až na hranici pozemku? Je v tomto případě nutné vždy žádat souseda o souhlas a příslušný 
úřad o vyjímku?) a jeho dvoupodlažní hlavní hmota vede severojižním směrem – to vše se zjevnou snahou vytvořit 
chráněný prostor uvnitř zahrady. 
Přízemí obsahuje kromě garáže i vstupní prostory, pokoj pro hosty se zázemím, maličkou pracovnu a hlavní 
obytné prostory. Vše v celkem logických návaznostech, s příjemným průhledem od vstupu do zahrady a 
s návazností na zastíněnou pergolu. Je škoda, že žádná část tohoto terasy není zastřešena tak, aby na ní bylo 
možné sedět i za deště. 
V patře jsou soukromé prostory rodiny včetně prádelny. 
Dispozice je celkem čitelná a může investorům vyhovovat. Za zvláštní však považuji využití podsklepení garáže. 
Skladové prostory se mohou jistě vždy hodit, ale umístit do neosvětleného a obtížně větratelného suterénu 
posilovnu je možné jistě z nouze, v rámci úprav jinak míněné dispozice, ale určitě ne v rámci zásadního 
dispozičního rozvrhu.  
Vnější výraz domu vychází ze snahy navázat na architekturu okolních staveb. Do ulice se prezentuje široce 
rozkročeným symetrickým štítem, který je však pouhou kulisou a skrývá se za ním asymetrická sedlová střecha, 
což ovšem každý zaznamená, jen když ujde pár kroků za roh…. Nevím, zda by nebylo lepší tento trik „prozradit“ – 
třeba nějakým výřezem v té protažené kulise. 
Do zahrady je asymetrie přiznaná a nepůsobí nijak urážlivě. 
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Šikmá střecha však ovlivňuje vnitřní prostor jen minimálně, příznivě působí pouze nad ochozem ve 2.NP. Zde 
umístěná střešní okna by však bylo jistě nutné v létě stínit a jejich údržba bude působit maličko problémy. 
Konstrukční řešení je navrženo logicky, snad jen není úplně zřejmé, proč strop nad 1.NP v propojovacím krčku 
mezi garáží a hlavním objektem je navržen pnutý na delší rozpon. Technická místnost je navržena ve středu 
dispozice, což může mít své výhody i nevýhody a byl bych rád, kdyby autor své řešení v rámci obhajoby obhájil. 
V koordinační situaci je (zjevně omylem) zakreslena obráceně značka kanalizace od RŠ (přípojka), nenalezl jsem 
umístění vodoměru ani umístění nádoby na odpad. 
Graficky je práce zvládnutá, přehledná.  
 
Celkově bakalářská práce naplňuje zadání ve všech ohledech a doporučuji ji k obhajobě. 
Po jejím úspěšném složení (včetně zkoušek z tematických okruhů) doporučuji udělení titulu Bc. – bakalář. 
 
Student má podle mého názoru předpoklady pro další studium architektury. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 
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