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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Domov pro seniory v Horoměřicích 
Jméno autora: Barbora Šádková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing.arch Štěpánka Hájková 
Pracoviště oponenta práce: Samostatný architekt 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Diplomová práce splňuje zadání. Předložená dokumentace je zpracována na dobré úrovni. Výkresy jsou logicky řazené a jsou 
dostatečně přehledné. V situaci širších vztahů postrádám popisy důležitých prvků např. popis ulic, označení vjezdu do garáží 
objektu, atd. Předložená legenda materiálů pak neodpovídá barevností k přiloženým vizualizacím. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Hmotové řešení objektu koresponduje se zvoleným urbanistickým konceptem předdiplomového projektu. Hmota je 
rozdělena na menší části pomocí sekcí, které jsou zastřešeny sedlovou střechou a pomocí vykonzolovaných prvků běžných 
podlaží východní fasády. Tímto je docíleno drobnějšího měřítka a zajímavého členění jinak celistvého objektu. Rozdrobení 
celkové hmoty napomáhá i svislé dřevěné obložení fasády. Zajímavá je urbanistická koncepce objektu, zejména návaznost 
klidové části zahrady na veřejný park přesto, že je zahrada orientovaná na sever. Autorka tak využila možnost hodnotných 
výhledů do zeleně a orientaci pokojů pro seniory na východní a západní světové strany. Ocenila bych výraznější prosklení 
především restaurace v 1NP. Interiérové řešení recepce nevyužívá současné možnosti a trendy materiálů a prvků. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Dispoziční řešení je odvozeno z hmotového konceptu. Vstup i vjezd do objektu umožňuje zajímavé řešení parteru přiléhající 
k  budově. Z východní strany je však kvůli vjezdu přerušena komunikace pro chodce.  Klidový parter před okny pokojů 
seniorů by se mohl od pěší komunikace oddělit zelení, nebo rozdělit na více výškových úrovní. Chybí zde návaznost na 
vyznačenou komunikaci pro pěší v zámeckém parku. Vyhovující je napojení restaurace na venkovní klidovou část zahrady. 
Umístění zázemí restaurace v 1.PP je přípustné vzhledem k návaznosti restaurace na parter, předpokládá však ekonomicky 
náročnější náklady na TZB i obtížnější provoz pro personál. Adekvátní je umístění pokojů pro seniory. Za originální považuji 
rozmístění společenských místností, teras a zákoutí pro setkávání seniorů. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Konstrukční řešení odpovídá zvolené formě. Jedná se o železobetonový skelet, rozdělený na tři dilatační celky. Ztužující 
železobetonová jádra jsou vhodně umístěna v každém dilatačním celku. 

 

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. 
Diplomová práce studentky je úplná a srozumitelná. Architektura objektu je navržena s důrazem na funkčnost a je v souladu 
s původní i nově navrženou okolní zástavbou. Vizualizace jsou přesvědčivé. Situace širších vztahů by zasloužila lepší 
propracování. 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce je zpracována velmi dobře. Oceňuji řešení parteru v návaznosti na stávající  zástavbu kláštera 
s památkově chráněným severním křídlem s kaplí a návaznost na přiléhající klášterní park. 
1. Technická řešení dřevěného obkladu na fasádě.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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