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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Roztoky 
Jméno autora: Tomáš Rollo 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing. arch. Petra Novotná 
Pracoviště oponenta práce: A 721 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady  

a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce splnila zadání. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Koncept domu je zdařilý, je jednoduše a jasně znázorněn v úvodu práce. Autor v návrhu vychází z obnovení vodní plochy, 
kterou umisťuje v severozápadním cípu pozemku, čímž dochází k oddělení domu od turisticky frekventované cesty. 
Rodinný dům na vodní plochu navazuje vykonzolováním horního podlaží a molem v 1.NP, které plynule přechází na terasu 
a hlavní obytnou místnost.  
Architektonické řešení je čisté, má kultivovaný výraz. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Čistotě architektonického řešení odpovídá i řešení dispoziční, je jasně definované, přehledné. 1.NP by se nejspíš obešlo bez 
9 m dlouhé chodby, uspořádání obytné místnosti by se dalo vyřešit tak, aby jídelní stůl nebyl u jižní fasády a bylo mu 
v rámci prostoru vyčleněno důstojnější místo než za sedací soupravou. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Zděný konstrukční systém je vhodně zvolený, technické řešení je zpracováno na velmi dobré úrovni. 
Jak jsou stíněny velké prosklené plochy jižní fasády? 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  

ke grafickému zpracování práce. 

Bakalářská práce je úplná, srozumitelná, je zpracována na velice pěkné grafické i kvalitní jazykové úrovni. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

• kultivovanost v návrhu i grafickém projevu 

• jednoduchost, čistota 

 

Otázka k obhajobě: 

• stínící prvky na fasádách 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 13.6.2017             Podpis: Ing. arch. Petra Novotná 


