
 

1/1 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Praha 2 
Jméno autora: Uhrínová Žofia 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Doc.Ing.arch.Luboš Knytl 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
 

Časopisecký článek neobsahuje situaci, což je škoda. Jinak je zadání splněno v celém rozsahu na velmi dobré grafické úrovni. 
 

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
 

Práce působí promyšleně, má náboj, úsporné, ale kompozičně zdařilé řešení hmot. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 

V tomto bodě jsem velice váhal s hodnocením. Vnitřní řešení s „komínovým“ propojením domu a o půl patra posunutými 
dispozicemi by bylo dozajista prostorově působivé, ale jednak je to neustálý „život na schodech) a pak si nejsem jistý, zda 
prostorový účinek vyváží poměrně velkou nevyužitou plochu na tak malé parcele. A nakonec by se dalo do nekonečna 
diskutovat o tom, zda jsou jednotlivé úrovně správně provozně obsazeny… proto mé horší hodnocení v tomto bodě. Musím 
ale uznat, že autorka pomocí schemat úplně eliminovala možnou nepřehlednost dokumentace. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
 

Řešení je dobře zvolené a výborně dokumentované. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 

Práce je naprosto srozumitelná a graficky zvládnutá. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Velmi kvalitní práce, u které však mé hodnocení ovlivňuje nevhodný prvotní koncept vnitřního uspořádání. To je 
však jen osobní názor oponenta. Jinak podle mého názoru autorka prokázala velmi dobré kvality a předpoklady ke 
studiu v Mgr programu A+S, pokud se tak rozhodne. Práce je neobyčejně pečlivě provedena na až profesionální 
grafické úrovni. 
Otázky:  Vysvětlete prosím podrobněji, proč jste se rozhodla pro zvolený druh obkladového materiálu a 

zvažovala jste i jiné varianty? 
  Jak bude odvedena dešťová voda ze střechy vámi navrženého objektu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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