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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům pod Vyšehradem 
Jméno autora: Antonín-Šimon Stárka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing. arch. Petra Novotná 
Pracoviště oponenta práce: A 721 

 
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. 
Koncept návrhu je dle úvodní skici nápaditý- rozdělení do dvou hmot osou tvořenou pergolami. Ale výsledné řešení už 
tomu neodpovídá. Pergoly se překrývají s markýzami, jejich konstrukce působí těžkopádně, celý objekt je roztříštěn.  
Škoda, že práce nezahrnuje vizualizaci z ulice, jako zákres do fotky tak, jako je to u ostatních prací. V daném kontextu by 
bylo možno lépe posoudit návaznost na okolní zástavbu a dále vhodnost zvoleného trapézového plechu jako obkladového 
materiálu. 
 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Základní myšlenka, založená na hlavní vstupní ose rozdělující dům na dvě části podle funkcí, je zdařilá. Není ale, dle mého 
názoru, v 1.NP dotažena do konce. Ložnice rodičů umístěná za kuchyň s průchozí koupelnou ze zádveří vypadá, že byla do 
dispozice dodatečně vestavěna. Pro samotný obývací pokoj je vymezen prostor 10 m dlouhý a 2,5m široký, to se špatně 
zařizuje. 
K dispozici pár připomínek: 

- do navržené spíže se vejde max. přepravka od piva 
- do prádelny by bylo určitě vhodné umístit shoz na prádlo, překonávat denně tři podlaží s prádlem není příliš 

komfortní 
- schodiště do atelieru vede zvenku do interiéru bez dveří??? 
- k čemu slouží chodba ve 2.NP o velikosti pokoje (25 m2)? 

 
 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Dům je řešen v kombinaci zděných nosných stěn a železobetonového stropu, což odpovídá navrhované stavbě. 
Detail je popsán tak, že písmo není vůbec čitelné- na domě je pergola dominantní prvek, v detailu není více rozkreslena, 
ani popsána, včetně jejího napojení na atiku. Jak jsou zastíněny velké prosklené plochy? Z řezu vyplývá, že na schodiště z 1. 
do 2.NP není pod průvlakem dodržena min. podchodná výška. Podlaha v 1.PP na terénu není vůbec zateplena? Jak jsou 
odvětrány místnosti v 1.PP? 
Koordinační situace je nedodělaná. 
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Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
 Bakalářská práce splnila zadání, je úplná a srozumitelná, je zpracována na průměrné grafické 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. 
 

 zdařilá prvotní idea 
 nedotaženost původního záměru 

 
Otázka k obhajobě: 
Podchodná a průchodná výška schodiště 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 16.6.2018      Podpis: Ing. arch. Petra Novotná 


