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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM 
Jméno autora: Aneta Veselá 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 

 

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

Koncept racionálního horizontálně uspořádaného objektu na pomezí městské (spíše příměstské) vily a řadového 
trojdomku se společnou servisní podnoží je srozumitelný, dobře čitelný. Zvolená forma v daném kontextu působí 
svou estetikou a proporcí bohužel poněkud cize. Nebýt před lety zdemolován, oporou snad mohl být hotel Praha 
na protější straně ulice. Pozemek rozsahu cca 1,5 násobku standardní stavební parcely v lokalitě by lehce umožnil 
volnější uspořádání například 2-3 pavilonů se společnou podnoží a částečně společnou střechou. Aby byl koncept 
přesvědčivý, potřeboval by ještě posunout. Zvolená forma i proporce by naopak velmi dobře fungovaly 
v příměstské vilové partii (např. Klánovice). Rozpaky budí skoro osová kompozice hmot (jako zikkurat) ale i 
centrální umístění na pozemku. Uvolnění zahrady excentrickým umístěním domu by jistě bylo prospěšné. 

Zvolená estetika je soudobá, „univerzální“, bez větší reakce na kontext. 

Dispoziční řešení je podřízené rozsáhlému stavebnímu programu na pomezí městské vily a menšího bytového 
domu. Řazení dispozice skutečně připomíná řadový trojdům. V tomto pojetí se zdá být nadbytečný společný vstup 
s centrální halou. Naopak potvrzením koncepce tří domů s nějakými (byť malými) pauzami by bylo možné zajistit 
větší míru soukromí i vyšší prostorovou kvalitu. Vstup do společné servisní podnože nutně nemusí mít podobu 
schodiště v bytovém domě, stejně jako vstupní hala. 

Jednotlivé bytové jednotky jsou řešeny velmi racionálně a v porovnání s ostatními projekty mají realistický rozsah. 
S výjimkou prostředního velkého bytu. Ten je poškozen právě společnou vstupní halou a jedinou možnou 
otevřenou fasádou na sever v malém rozsahu. To vede k bobtnání komunikačních prostorů ve středu dispozice. 
Organizace střední jednotky na více obdélném půdorysu napříč (J-S) by umožnila racionálnější a velkorysejší řešení 
vnitřní prostorové struktury. Pomohla by snad volba jiné geometrie schodiště. 

Podnož domu má skutečně charakter bytového domu. Pobytové místnosti (sauna a fitko) by zasloužily velkorysejší 
interiérové řešení a světlo z více směrů, toto je bohužel pouze základní standard. Úložné sklepy jsou fajn, ale 
organizace a přístupy z různých směrů jsou nepřehledné. Místnost na haustechnuku je celkem malá. Sklad na 
nábytek přístupný přes garáž a de facto „na chodbě“ domů asi nebude nejestetičtější a nejpraktičtější. 
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Řešení zahrady je spíše směrné. Asi nadbytečné jsou „rozsypané“ zpevněné plochy. Návrh by měl vzhledem 
k proporci domu pracovat s větší hustotou prostorotvorný vysoké zeleně. Altán by se mohl „dotknout“ okraje 
pozemku pro eliminaci zbytkových prostorů. Množství parkovacích stání v daném kontextu a standardu 
pravděpodobně neuspokojí pouze výpočet dle vyhlášky. 

Po technické stránce je projekt na vysoké úrovni. Konstrukční řešení je realistické, proveditelné, přiměřené 
zvolenému záměru. Vzhledem k rozsahu by mohly být řešeny i svislé nosné konstrukce jako železobetonové. 
Nerozumím paušálnímu použití SDK podhledů v interiérech, estetika pohledových betonů by byla s návrhem 
souladná, navíc když v exteriéru jsou přesahy střech paušálně řešeny náročně jako monolitická konzola včetně 
atiky – tedy mohou být betonové, proč obkládat plechy? Cetris jako fasádní pohledové desky nejsou úplně 
vhodné, zvlášť u projektů vyššího standardu. Řešení detailů je principiálně správné.  

TZB je vypracováno podrobně, navržené řešení je realistické. Chybí mi úvaha o využití šedých odpadních vod, 
případně fotovoltaiky. 

Práce představuje úplný a srozumitelný elaborát na slušné grafické úrovni. Vizualizace jsou povedené, ale 
zasloužily by individuální rukopis autorky. Technická část je na velmi dobré úrovni, komplexní detail je zpracován 
podrobně. Textová část je komplexní, i když se kapitálky špatně čtou. Dokumentace je konzistentní. Opatrněji při 
ručních popisech grafických schemat. 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 11.6.2021     Podpis: 


