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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Venkovský RD Mšeno - Romanov 
Jméno autora: Hrdličková Lucie 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Doc. Ing.arch. Luboš Knytl 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 
 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání je splněno v předepsaném rozsahu. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
 

Na spíše trojúhelníkovitém pozemku je umístěn domek tvaru T s různě vysokými sedlovými střechami. Zvláštní je, že směrem 
do zahrady je orientováno křídlo hospodářské.  Zbytek parcely je ponechán téměř bez úprav. Před vstupem a vjezdem do 
dvougaráže je ponechána opravdu velká dlážděná plocha, která bude pravděpodobně působit dost bezútěšně, navíc je do ní 
orientována posilovna – z posilovny by mohl být zajímavější výhled než na parkoviště. 
Nestejné výšky okapů u obou křídel je prvek na vesnici docela obvyklý, ale naproti tomu asymetricky umístěná okénka 
v jinak slepých štítech obytné budovy působí jako zbytečná a těžko pochopitelná schválnost. 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 

Servisní křídlo domu (noha T) je věnováno garáži, tech.místnosti a špinavé koupelně (do ní bych osobně raději vstupoval přes 
TM, protože protilehlé dveře na záchodě působí problémy). Půda je nevyužitá a dokonce i nepřístupná (?). Stejně 
nepřístupný a nevětraný je i prostor nad hambalky v hlavním obytném křídle. V jeho podkroví je ložnice rodičů a pokoje dětí, 
osobně považuji odtržení syna z 1.manželství od dalších dětí za vážnou chybu, kterou bych stavebníkům usilovně rozmlouval. 
V přízemí jsou obytné prostory a posilovna se saunou – právě jejich umístění je pro mne problematické (mezi komunikací a 
parkovací plochou, bez intimnějšího venkovního prostoru, bez možnosti v klidu si zacvičit venku…). 
Kotec pro psa u dřevníku v koutě zahrady mi příliš nekonvenuje s jinak tak intelektuálně zaměřeným párem. Na zahradě 
chybí běžné zázemí (kompost,…), i úložné prostory na nářadí apod. se mi zdají na vesnický domek malé. 
 

Kvalita technického řešení C - dobře 
 

Technické řešení je standardní. Z koordinační situace není zřejmé umístění vodoměru (a tím ukončení přípojky vody). Ve 
skladbě S1 je uvažován systém podlahového vytápění a tepelná izolace pod ním je pouhých 35mm – to znamená, že se 
prakticky velká část tepla zužitkuje na vytápění základové desky, ve skladbě na terénu už žádná další tep.izolace navržena 
není. 
V tech.zprávě je uvedeno jako zdroj tepla TČ země-vzduch, což je pravděpodobně překlep. 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 

Práce je úplná, přehledná, logicky řazená, přehledná. Grafická úroveň je velmi dobrá, adekvátní obsahu. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Projekt je úplný a splňuje zadání v plném rozsahu. 
Otázky k obhajobě: 

1. Můžete lépe vysvětlit předpokládaný způsob užívání zahrady, členění pozemku podle předpokládaných 
funkcí a jaké úpravy byste pro takové využití doporučila? 

2. Jaké existují typy tepelných čerpadel, jaké mají výhody a nevýhody, jaká jsou vhodná pro RD? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 31.5.2018     Podpis:  L.Knytl 


