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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Městský dům  Jičín 
Jméno autora: Lucie Stražovanová 
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  bylo v bakalářské práci naplněno.  
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy vyhovující 
 
Projekt vystihující  zadaný   účel –  městský rodinný dům. Studentka pracuje s kompozičními prvky  městské vily v zahradě  a odvozuje 
z nich tvar objektu.  
 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb vyhovující 
 
  Úsporné vertikální řešení na úkor pohodlného využívání. Vstup ze zádveří do ložnicového patra a atelieru. Zádveří tu supluje vstupní halu a 
zároveň je zde ¨vstup do garáže .   Komplikovaný vstup do suterenu přes garáž a sklad, nebo venkovní prostor, kde kromě fitness a skladování 
je umístěna i  prádelna , je v podhůří Krkonoš poněkud nekomfortní. 

 

Kvalita technického řešení vyhovující 
  
Jednoduchý systém s nosnými obvodovými zdmi z vápenopískových bloků a  monolitickými stropy  není  příliš čitelný a jeví se problematicky 
realizovatelný.  Není zřejmé, na čem drží deska u schodiště a je-li vůbec možné do desky vyříznout galerii, kde jedna strana desky je zatížena 
příčkou od ložnice.   Schema konstrukčního  řešení je vypovídající o tom, že prakticky není vyřešené. Technická část je velmi úsporně 
zdokumentována. Není řešeno zakončení a spád střechy. Konstrukční řez neodpovídá architektonickému 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce vyhovující 
 
 Studentka splnila podmínky  zadání bakalářské práce, grafická část je na  dobré úrovni . Průvodní a souhrnná zpráva obsahově náročná a 
technické zpráva, která by měla o vlastním projektu vypovídat a informovat, je zpracována velmi úsporně. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Projekt je zpracován   z ohledem na znalosti bakaláře . Svědčí o malých zkušenostech studentky s problematikou navrhování  především 
v konstrukčním řešení. Rezervy jsou i ve funkčním řešení objektu. Projekt je na dobré grafické úrovni.  
 
  Funkce zádveří a haly v rodinném domě…                
 Materiály na rovné střechy,  spádování, zakončení, odvodnění….                               
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C dobře. 
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