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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Lobendava 
Jméno autora: Alice Husáková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Jan Pustějovský 
Pracoviště oponenta práce: K129, FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
 

Práce splnila zadání ve všech ohledech. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
 
Koncept archetypální hmoty dlouhého domu vložené do prostoru bývalého lomu v souladu s tokem energie je jednoduchý, 
srozumitelný, přiměřený. Může působit jako málo invenční odpověď na atraktivní lokalitu. Bydlení je správně 
strukturováno do dvou úrovní. Estetika je určena materiálem předsazeného pláště fasád a střechy – osnovou dřevěných 
latí. Kompozice je vhodně doplněna perforacemi fasád. Přidané kontejnery předsazených oken působí již nadbytečně. 
Nárožní kontejner vystupuje z celé výtvarné koncepce a strhává na sebe přílišnou pozornost. Piloty, na kterých dům stojí, 
působí komicky. Pomohlo by konzolové vyložení štítu s terasou nad hladinu. Plášť by zasloužil kreativnější přístup – užití 
kinetických prvků (výklopná terasa, stínící prvky apod…) Výtvarné řešení vstupu by zasloužilo editaci. Nemístně působí 
osově komponovaná osazení některých prvků. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 
Prostorové a provozní řešení rozsáhlého objektu je přehledné, správně strukturované na společenskou a privátní část. 
Řazení dispozice je správné, s malými výhradami. Prostorově se objekt jeví předimenzovaný, ovšem neefektivně využitý – 
prospěla by komprese cca na 75%.  
Velký obývací prostor by zasloužil odpovídající proporce – vyšší světlou výšku. Světlé výšky vybraných místností v podkroví 
by naopak bylo vhodné redukovat podhledy. 
Řešení ložnicové části bohužel poněkud bezradně využívá standardní schémata vnitřního uspořádání. Na úkor nevyužitelné 
plošné výměry ložnic by měly být doplněny úložné prostory a zvýšen standard hygienického zázemí. K diskusi je přístup do 
privátní části domu pouze přes obývací pokoj. Chybí dostatek úložného prostoru.  
Terasa je přiměřená obytnému prostoru, správně umístěna do kontaktu s vodou.   
Výška všech dveří je základních 197cm!  

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
.  
Realistické a propracované řešení standardní dřevostavby. Rozpony panelových stropů jsou za hranicí hospodárné 
použitelnosti tohoto systému. Po optimalizaci prostorového řešení by byl zvolený konstrukční systém optimální. 
Konstrukční řešení odpovídá výtvarné i filosofické koncepci domu.  
Při řešení některých detailů volí posluchačka bezpečná, standardizovaná, ale málo kreativní řešení. 
Chybí /není doložen/ způsob řešení zajištění konstrukce krovu proti vodorovným silám – bylo by snadno řešitelné. 
Nadbytečně působí jímání dešťové vody ze střech, když může přirozeně stékat (chrliči) přímo do vodní plochy.  
Řešení TZB je realistické. Obecně postrádám vzhledem k poloze staveniště i filosofickým východiskům hlubší zamyšlení nad 
aspekty řešení domu jako (částečně) ostrovního. Absurdní je návrh instalačních jader v rodinném domě! 
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Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
 
Kompletní elaborát, výkresy jsou srozumitelné, na dobré grafické úrovni. Koordinační situace je pod hranicí minimálního 
nutného rozsahu. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Srozumitelný, přiměřený návrh. Koncepční soulad místa, architektury a konstrukce. Očekával bych kreativnější 
reakci na zadanou lokalitu. Dobrá práce. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Otázky: 
Specifika bydlení na venkově, ve volné přírodě 
Založení staveb na vodě 
 
Datum: 15.6.2017     Podpis: 


