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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Suchdole 
Jméno autora: Barbora Suchánková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury – K129 

 
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 D - uspokojivě 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Objem rodinného domu s přetaženými oplechovanými rámy sedlové střechy i bočními stěnami až k terénu tvoří základní 
výtvarný koncept návrhu tohoto rodinného domu. K hlavnímu objemu je z boku přisazen jednoduchý, dřevem obložený 
hranol garáže. Hlavní vchod je veden v odsazení mezi oběma objekty. Plechové obložení celého objemu stavby umocňuje 
nepříznivý maloměstský až horský charakter navrhnuté architektury.  

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Provozní řešení nevykazuje žádné vážné chyby. 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Konstrukční řešení vychází z desítky let osvědčeného stavebního řešení - keramického pláště a skládaných keramických 
stropních tvarovek. Krov dřevěný. Diskutabilní se jeví plechový obklad nosných stěn, zaatikový žlab a komplikace spojené 
s jeho údržbou. Za úvahu by stálo využití energeticky vstřícnějšího technického řešení. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce Zvolte položku. 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Grafické zpracování je standardní, odpovídá zadání i jednoduché dokumentaci k SP. 
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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. 
 

Samostatně stojící hmota rodinného domu se sedlovou střechou a přisazenou přízemní stavbou garáže evokuje zajímavě 
řešený vesnický dům či stavbu v satelitní příměstské zástavbě. 

Otázka: Proč jste do pražské vilové čtvrti zvolila typickou obytnou zástavbu vesnického charakteru? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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