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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Michal Šubrt 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: 129 
Oponent práce: Radek Zykan 
Pracoviště oponenta práce: K 129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
 
Zadání práce na polosamotě na horách je inspirativní, pro posluchače jistě poučné a nutící k zohlednění pestré palety požadavků a limitů, 
od provozních až  ke klimatickým.  
 
Splnění zadání splněno 
 
Zadání je splněno, práce je pečlivě zpracovaná, přehledná, srozumitelná, působí profesionálním dojmem.  
 
Odborná úroveň A - výborně 
 
Navržený rodinný dům, nebo lépe oba dva domy, pracují s tradičními architektonickými prvky a hmotou, výsledkem je ovšem soudobá 
architektura bez okázalých gest, do dané lokality podle oponenta optimální řešení. Usazení domů na pozemku, řešení parteru i výšková 
konfigurace terénních úprav působí přirozeně, škoda že obdobně jako u ostatních projektů chybí názor na oplocení pozemku, respektive je 
zde jen naznačena část živého plotu, byť v koordinační situaci je vyznačen plot ve výrazně větším rozsahu. Architektonický výraz 
navržených staveb působí klidně, vyváženě, nic zbytečně nepřebývá. Snad jen již opakovaná skepse  oponenta k bezporuchové životnosti 
detailu styku prosklené plochy s venkovním terénem v zimním sněhovém období. 
Provozně jsou oba domy velmi dobře vyřešeny, jednoduché dispozice nepostrádají eleganci a přitom praktičnost. V suterenu hlavního 
objektu je dostatečné technické a skladové zázemí domu. Určitou výhradu má oponent pouze k herně v patře hlavního objektu. Tento 
záhadný prvek se objevuje v projektech velice často - zbytkový prostor nad schodištěm se nazve "pobytový prostor" nebo právě "herna", 
přitom jde o průchozí prostor do všech ložnic/pokojů, tedy tomuto prostoru chybí elementární soukromí a intimita, naopak v případě 
hlučné hry dětí bude například ložnice rodičů takovému hluku vystavena.  
Konstrukčně jsou nadzemní části domů deklarovány jako dřevostavba z nosných systémových stěnových dřevěných panelů, což je 
oponentovi sympatické i vzhledem k tomu, že oba domy mají  i dřevěný venkovní plášť a na nadzemní části domu je tak dřevo jako 
dominantní použitý materiál včetně nosné konstrukce stropu, tedy vnější výraz domů není jen formální slupka, ale promítá se zde celková 
podstata domu.  
 
III. OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
1) popis zvoleného konstrukčního systému, jeho výhody i nevýhody 
2) zdůvodnění herny respektive dispoziční alternativa pro zvýšení komfortu užívání domu 
3) důvod/smysl přesahů střech u tradiční venkovské/horské architektury 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm     A - výborně. 
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