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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název práce:  Rodinný dům Roztoky 
Jméno autora: David Skalický 
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 splňuje zadání. 
   

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Rodinný dům se odkazuje svým architektonickým řešením na objekt bývalé restaurace Koliba a svým umístěním na 

zakončení obytné zóny Roztok. Vily v Tichém údolí mají sice více městský charakter než navržený objekt, ale vzhledem 

k tomu, že je rodinný dům umístěn při vstupu do Přírodní rezervace na hranici Roztockého háje, je jeho forma inklinující 

spíše k venkovské zástavbě celkem opodstatněná. Navržené architektonické řešení je zdařilé, porostlá pergola před štítem 

bude vytvářet příjemné posezení na terase. 

      

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Provozní řešení je jednoduché, jasně čitelné, dispozice je přehledná, šikovné je oddělení objektu garáže od domu, při 

kterém vzniká zakrytý vstup.  

Vstupní podlaží by se určitě dalo vymyslet bez dlouhé chodby, kuchyňská jednostranná linka délky téměř 5 m není příliš 

praktická. 

Dobře působí molo spojující obývací pokoj s vodní plochou, mohlo by být i výraznější a více navazovat na interiér už od 

vstupu do chodby. 

Do koupelny rodičů ve 2. NP by se určitě vešel i záchod, chodba v tomto podlaží by snesla i prosvětlení světlovodem. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Objekt je řešen jako dřevostavba, technické řešení návrhu je zpracováno na velmi dobré úrovni včetně technické zprávy, 

škoda, že stavební výkresy nejsou v měřítku 1:50, byly by lépe čitelné. 

Jak je nesena gabionová stěna nad okny? 

 

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 zpracována na velmi dobré grafické úrovni, je úplná a srozumitelná. 
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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. 

 

• jednoduchost a čistota návrhu 

• pečlivost při zpracování práce 

 

Otázka k obhajobě: 

• ochrana dřeva na fasádě 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm                                   B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2017                 Podpis: Ing. arch. Petra Novotná 


