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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Jizerských horách 
Jméno autora: Žanna Bilecka 
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. 
Práce splňuje zadání. 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Koncept údajně vychází z charakteru původní tradiční místní výstavby. Je nutno podotknout, že veškeré inovace jsou 
v neprospěch užívání, údržby a životnosti objektu – poloviční sklon střechy, žádné přesahy střechy, laťové dřevěné 
obložení, obrovské skleněné plochy ve střešní rovině. Navržený dvoupodlažní objekt se proporčně vymyká okolní obytné 
zástavbě. Dřevěný laťový obklad na masivní žb. konstrukci považuji za formální. Dle vzhledu bych očekával dřevostavbu. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční a provozní řešení je velmi dobré. Zpochybnil bych v těchto klimatických podmínkách kompletně prosklenou 
chodbu a zádveří a množství střešních oken. 

 
Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je rozporuplné. Zpráva neodpovídá výkresům, materiály ve výkresech jsou špatně značeny, konstrukční 
schéma chybné, vytápění chybné, 2x vodoměr? ….. 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je úplná z větší části srozumitelná. Obrazová kvalita i grafické zpracování odpovídá požadavkům na bakalářskou 
práci.,. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Koncept nezohledňuje dané prostředí. Postrádám pochopení vztahu prostředí, konstrukce a použitých materiálů 
k celkovému výrazu a působení objektu. Stejně nejistý dojem vzniká i ve vztahu textu a výkresů.   
Otázky: Popište, případně naskicujte tradiční dům Jizerských hor. 
 Vysvětlete princip vytápění řešeného objektu. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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