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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Městský dům  Jičín 
Jméno autora: Kateřina Prausová 
Typ práce: Bakalářská práce 
Fakulta/ústav: ČVUT- FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra/ústav: Architektura a stavitelství 
Oponent práce: Ing. arch. Iva Knappová 
Pracoviště oponenta práce: K 129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání vyhovující 
. 

Zadání  bakalářské práce bylo splněno   včetně všech grafických i textových příloh.  
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy vyhovující 
 
 Rodinný dům inspirovaný vesnickým stavením  v soudobých materiálech a výrazu  je dobře umístěn na pozemku. Měřítko objektu je neúměrné 
formě.  

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb vyhovující 
 
Provozní řešení je podřízeno zadání – pronájemní byt, nebo byt pro příbuzné, který je do dispozice poněkud uměle naimplantován a následkem 
toho je  společenská část domu poněkud nešťastně řešena. Prakticky v obývacím prostoru není klidová zóna, jeví se jako jeden veliký 
komunikační prostor. Druhé schodiště vetknuté do kuchyně návštěv  je vůči vymezenému prostoru neúměrné a nepraktické. 2.N.P. kde jsou 
prostory přístupné z galerie je  ve vztahu k 1. N.P. nelogické / proč je nad  zanedbatelnou částí kuchyně dvoupodlažní prostor?/.  Oddělení  
ložnice hosta a přesto zanechání okénka do společného prostoru je podivné.  

 

Kvalita technického řešení  vyhovující 
 
Kombinace svislých stěn Velox s monolitickým betonem je konstrukčně možné, i když v dokumentaci není příliš rozlišeno co je co. Uložení 
Dřevěného stropu na ocelové vrcholové vaznici je vhodné , avšak uložení na pozednice tak jak je dokumentováno v řezu by bylo nutné 
zdokumentovat podrobněji. V technické zprávě se mluví o ocelových táhlech, ale v řezu nejsou dokumentována.  Podrobně je 
zdokumentováno teplovzdušné vytápění s rekuperací.  

  
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce vyhovující 
 
 Studentka splnila podmínky  zadání bakalářské práce,  architektonické řešení je nepřesvědčivé technické řešení má nedostatky, které 
však  jsou však řešitelné.  Grafická část je na   průměrné úrovni .  
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Architektonické řešení  nerespektuje měřítko rodinného domu, dispoziční řešení je do objemu domu násilně implantováno. Grafické 
ztvárnění je nepřesvědčivé. Technické řešení není čitelné . Doporučuji zvážit  další studium na jiném oboru.  
Otázky: 
 Jakým způsobem bude konstrukčně realizována  galerie v obývacím prostoru , speciálně konzola nad kuchyní?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D  - dostatečně 
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