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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Lenka Dršková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K129 – 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 BP splňuje zadání. Architektonická situace by mohla být více doplněna o koncepční prvky návrhu.  

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Koncepční návrh objektu je zdařilý. Strohá, uzavřená severní fasáda je protikladem jižní otevřené. Hmotově objekt reaguje 
na rozdílné výšky stávajících sousedních budov. Návrh využívá výhledů na Vyšehrad.  

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Prostorové vazby jsou poněkud svázány základním koncepčním návrhem a hmotovým řešením objektu. V první řadě bude 
nekomfortním řešením absence garáže v objektu. Navržené otevřené prostory jsou nedostatečně využity a plošně 
naddimenzovány. Kuchyně s jídelnou o rozloze 60 m2 je oddělená od obývacího pokoje také o rozloze 60 m2! Proč třeba 
není využito alespoň galerijního efektu k propojení. Ložnice rodičů je plošně také předimenzovaná. Naopak dětské pokoje 
jsou na hraně využitelnosti. 

 
Kvalita technického řešení E - dostatečně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení vychází ze zvoleného konceptu. Konstrukční řešení stropů je v návrhu prakticky nerealizovatelné. Návrh 
by doznal v této oblasti výrazných změn. Deska tl. 200 mm není na dané rozpětí možná. Na vystupující části jižní fasády 
dochází k tepelným mostům. 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
BP je zpracována z hlediska architektury na dobré úrovni. Hmotové řešení a vnější design jsou velmi dobré.  Zásadní jsou 
technické vady a také zobrazení TZB části. V konstrukčních schématech chybí kóty. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Konstrukční řešení objektu 
Prostorové vazby místností v rodinném domě 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
14.6.2017      Podpis: 
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