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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Suchdole 
Jméno autora: Michaela Trávníčková 
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. 
Základní trojpodlažní kubus hranolové hmoty rodinného domu umožňuje pohodlné bydlení v požadovaném standardu. Vila 
využívá různá ustoupení hmot pro umístění balkonů orientovaných k atraktivním výhledům. Zalomení a výkusy ze základní 
kompaktní hmoty zároveň zesložiťují a technicky komplikují stavbu, aditivní ocelové konstrukce balkonů nepůsobí přívětivým 
a obytným dojmem.  

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Základní dispoziční řešení a provozní vazby nevykazují žádné vážné chyby. 

 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Standardní vystavěná budova využívající technologii keramického zdiva a stropních tvarovek z poloviny 30. let 20. století. 
Dům je standardně zateplen, nadbytečná mi připadají instalační jádra dimenzovaná poměrově pro vícepodlažní bytový 
objekt. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je standardně zpracovaná, odpovídá zadání i požadované dokumentaci pro stavební řízení. 
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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. 
 

Architektonickým výrazem se rodinný dům blíží spíše odindividualizované ekonomicky laděné hromadné 
bytové výstavbě. Postrádá charakteristické ozvláštnění a příjemný pobytový prostor. 

 

Otázka: Proč nejsou použity clonící žaluzie na oknech orientovaných na jih a proč nevyužívá dům nějakou formu 
úspory provozních energií? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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