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POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  PODZEMNÍ RODINNÝ DŮM NA AMERICE 
Jméno autora: MARTIN BALÍK 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Tomáš Šenberger 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 
 
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. 
Zadání bakalářské práce bylo splněno. 
          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Podzemní dům je řešený jako zasypaný, ve výsledku s ponechanou jednou celou a jednou poloviční fasádou. Je otázka, v čem 
je toto řešení výhodné. Fasáda obložená kamenem (lomovým?), působí na pozorovatele spíš nepřátelsky. Z výkresů není 
patrný vztah domu a terénu, tedy přechod podzemních a nadzemních částí, nejsou naznačeny ani terénní úpravy v okolí. 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Velmi kvalitní prostorový koncept jednoúrovňového domu, s vnitřní osou a s výškově posunutými prostorami „po svahu“. 
výškově po terénu. Pro osvětlení severního (podzemního) traktu mohl autor nabídnout střešních otvorů. 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení s drobnými nedostatky – proč jsou navrženy SDK podhledy ve většině místností?, schází výkres střechy a 
způsob odvádění dešťových vod, jsou posuvné výkladce dostatečně tepelně izolační konstrukcí? Jak bude proveden 
kamenný obklad? 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Kompletní elaborát, dobrá grafika, zdařilé technické výkresy 
 
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. 
Bakalářská práce na velmi dobré úrovni. 
Otázka: Založení rodinného domu, varianty. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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