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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Jizerských horách 
Jméno autora: Daniela Medunová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
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 závěrečná práce splňuje zadání. 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Koncept nízké přízemní stavby vyvolává větší nároky na rozlohu objektu. V hlavním průčelí působí jako sestava čtyř 
obdobných kontejnerů vzájemně pootočených navěšených na propojujícím, víc jak 30m dlouhém prvku. Doufejme, že 
snaha „souznění domu s okolní přírodou“ pomocí zelených střech se uplatní.   

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční a provozní uspořádání je promyšlené a nabízí množství atraktivit. Prostorové řešení je zdařilé. 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení odpovídá charakteru objektu. Je navrženo a znázorněno profesionálně. 

 
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. 
Práce je úplná a srozumitelná. Po stránce věcné, jazykové i obrazové kvality na vysoké úrovni.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Velmi pečlivě propracovaná závěrečná práce. Nabídka mnoha atraktivit. 
Otázky: - Co bude pod vykonzolenými nepodchozími převisy stavby a pod terasou umístěnou nad terénem? 
    a/po dokončení stavby,  b/po pěti letech užívání 
 - Kdy a kde zelenou střechu?  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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