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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název práce:  Centrum obce Žilina 
Jméno autora: Bc. Vojtěch Vodička 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Jan Oppelt 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

       
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Koncept 
Ve vztahu k měřítku okolní urbanistické struktury autor navrhl s ohledem na požadovaný program relativně velký objem. Autor si se 
začleněním stavby do kontextu okolní struktury dovedně poradil. V předdiplomu situoval kolmo k navrženému domu podlouhlou hmotu 
pohostinství, docílil tak rozčlenění prostoru a eliminoval možná trochu nepříznivé vyznění dlouhé fasády návrhu z dálkové pohledu od západu.  
Při návrhu domu samotného modernisticky lapidární objem ozvláštnil výřezy do hmoty a použitím šikmých půdorysných linií. V základu 
sněhobíle funkcionalistický výraz nápaditě zpestřil použitím cihlových plotovek a mozaiky u vstupu do radnice. Invenčně jsou použity i 
nautické motivy, kruhové okno s hodinami, červené „komíny“ světlovodů.  Když se pokouším dojem z návrhu vyjádřit, napadá mě: Rozehraný, 
až veselý funkcionalismus . Pěkné!    
   
Provoz  a  dispozice 
Úřad. Symapticky jednoduchá, úsporná dispozice bez labyrintu chodeb. Příchozí občan prochází světlými, nestísněnými prostory hal ke 
kancelářím. Sloučení spodní vstupní haly s knihovnou je další důkaz příjemně volné, prostupné dispozice. 
Asistované bydlení. Účelně uspořádané obytné buňky s bezbariérovou koupelnou. Za invenční motiv považuji společnou chodbu, která vytváří 
hlubší zákoutí, meandry, s denním osvětlením. V zákoutích se lze potkat s přáteli, rodinou. Prostorová střídmost obytných buněk je bohatě 
vyvážena těmito kvalitními společnými prostory.  
 
Technické řešení 
Statické schéma  zděných příčných stěn a železobetonových stropů o relativně malých rozponech je účelné, úsporné, přiměřené navržené 
stavbě. V oblasti technického vybavení hodnotím kladně využití rozsáhlé střechy pro instalaci fotovoltaických panelů, určitou pochybnost 
mám o nutnosti centrálního vzduchotechnického systému pro větrání obytných buněk. Chápu snahu o rekuperaci, ale větrání oknem mi pro 
bydlení přijde příjemnější. Ale to už je asi zastaralý názor.     
 
Úplnost a formální náležitosti 
Diplomová práce je vyhotovena přehledně, podává komplexní informaci o návrhu. Grafické pojetí práce je vysoce kvalitní, elegantní pohledy 
a řezy, přesvědčivé perspektivy, instruktivní schémata kompozičních principů. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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