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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Praze 6 - Suchdole 
Jméno autora: Oldřich Mervart 
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 E - dostatečně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Základní koncept rodinného domu ve tvaru trojúhelníka je vzhledem ke kontextu místa samoúčelný a působí poněkud 
neobratně. Náhodný rytmus prolomení úmyslně zešikmené fasády mířící na atraktivní výhledy nenaplňuje očekávaný efekt. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Prostorový koncept domu nevykazuje vážné nedostatky. Ostré rohy v místnostech jsou ponechány nevyužité a potvrzují tak 
v měřítku rodinného domu rozpačitost samoúčelného řešení. 

 

Kvalita technického řešení E - dostatečně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Vzhledem k charakteru navržené fasády a nahodile navrženým okenním otvorům se jeví zvolená konstrukce domku 
z obvodových nosných železobetonových stěn a kombinovaných s prefabrikovanými stropními panely jako neekonomická a 
příliš komplikovaná. Chybí mi výkres skladby a přířezů šikmých čelních stěn panelů. 

 

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. 

Typově i proporčně neadekvátně použité výrazové prostředky architektury domu včetně kombinace užitých 
materiálů, expresivně působící návrh postrádá vstřícné a příjemné měřítko pohodlného rodinného bydlení.  

Otázky: Z výkresů není možné jednoznačně posoudit vedení dešťových svodů od střešních vpustí, vysvětlete.  

 Vysvětlete prosím nosnou konstrukci z ŽB panelů v zešikmených částech. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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