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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Pod Vyšehradem 
Jméno autora: Aneta Sedlačková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Prof. 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 C - dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Jednoduchý základní kubus hmoty domu obložený tmavěhnědými velkoformátovými deskami je ve vchodové nice a do 
zahradního průčelí prolomen a opatřen zvlněnými křivkami dvojpodlažních skleněných stěn. Dřevěný zahradní altán s 
bazénem doplňující architektonickou kompozici pozemku v zahradní části.  

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Nedostatečná předsíň, diskutabilní je spojení spíže s garáží, příliš velké prosklené plochy zahradní fasády znamenají extrémní 
zátěž slunečním svitem do hloubky navržené dispozice obytných místností.  

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Standardní obkladem opláštěná železobetonová konstrukce je vhodná, odpovídá záměru, diskutabilní je umístění 
fotovoltaických článků na ploché střeše, skleněná dvorní fasáda tvoří pro celkovou energetickou bilanci domu výraznou 
zátěž (nutnost chlazení apod.). 

 

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. 
Celkově je elaborát kompletní, grafika srozumitelná na dobré úrovni. 
 

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. 
Jednoduchý základní kubus rodinného domu je ve vchodové části prolomen zakřivenými plochami dvojpodlažních 
prosklených stěn. Měly by ozvláštnit a zjemnit základní jednoznačný tvar domu. Křivky zasklení působí rozpačitě a 
technicky a finančně náročné prosklené konstrukce nevytváří očekávanou vyšší obytnou kvalitou domu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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