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Úkolem diplomantky bylo vypracování prováděcího projektu novostavby Rodinného 

domu s pekařstvím na základě architektonické studie, kterou samostatně vypracovala v 

zimním semestru. Řešený projekt vycházel ze základních hygienických, provozních, 

typologických a obecně technických požadavků na bytovou výstavbu a drobné provozy. 

Z urbanisticko-architektonického hlediska umístila studentka objekt jako samostatně 

stojící do svažitého terénu na konkrétním pozemku v Novém Jičíně. Zvolila jak 

architektonicky, tak konstrukčně zajímavé řešení objektu s plochou střechou. Objekt je řešen 

jako dvoupodlažní, nepodsklepený, s 1.np zapuštěným do svažitého terénu. V dispozici 1.np 

je řešena provozovna malého pekařství s prodejnou a garáží rodinného domu, ve 2.np je 

řešena 1 bytová jednotka. Výsledné architektonické řešení při použití různých fasádních 

povrchů jednotlivých hmot objektu a předsazením hmoty 2.np je velmi dobré.  

Dispozičně-provozní řešení splňuje požadavky kladené na rodinné jednogenerační 

bydlení, je pamatováno na dostatek úložných a pomocných prostor a jejich vhodné umístění 

v dispozici jak z hlediska provozního, tak orientací objektu ke světovým stranám. V prostoru 

pekařství  je pamatováno na dostatečné prostory zázemí tohoto provozu a jeho zásobování, je 

pamatováno na bezbariérový provoz prodejny. 

Stavebně technické řešení je doloženo vedle podrobných technických zpráv se 

základními výkresy stavební části prováděcí dokumentace, výpisy prvků, množstvím výpočtů, 

detaily řešených konstrukcí  a posouzením konstrukcí z hlediska tepelné techniky, také 

požárně-bezpečnostním řešením objektu a energetickým štítkem budovy. 

V seminární práci k bakalářskému projektu zpracovala studentka téma Prosvětlení 

místností pod terénem, typy osvětlení a jejich konstrukční řešení. Poznatky této práce úspěšně 

zapracovala do svého projektu. 

VŠKP byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. U prezentované 

práce pozitivně hodnotím pečlivé grafické zpracování, přehlednost uspořádání a orientaci 

v projektu.  

Diplomantka prokázal velmi dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního 

myšlení a tvorby. 
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