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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM  
Jméno autora: Michaela  MACHÁČKOVÁ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 

 
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. 

Předložená bakalářská práce splnila podmínky zadání. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Výchozí koncept není z předložené analýzy zadání či místa zcela vyjasněn. Pilové rozvržení sedlových střech do přírodního 
prostředí může být zajímavým a nosným konceptem. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Provozní řešení je logické a správné. 

 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Po konstrukční stránce j řada nejasností. Možná jsou z velké části zapříčiněny jen špatným zákresem. Konstrukční systém je 
tvořen zdivem tl.300mm a do něj jsou vkládány žb. sloupy – proč??, má to nějakou výhodu, jak se bude řešit rozdílná 
roztažnost i tepelná vodivost materiálů? Konstrukce krovu je velmi „schematiky“ zpracována, bude rozhodně masivnější, 
zakreslená v půdorysu též není úplně srozumitelné. Sloupy též „cestují“ po půdorysech v různých místech. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práci schází podrobnější rozmyšlení se zaměřením na výsledný detail. Zákresem prvků je vyvolána značná nesrozumitelnost 
– např. v perspektivě tl. konstrukcí atd.atd. Tím je práce značně poškozena. 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Datum: 12.6.2017     Podpis: 


