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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Venkovský RD Mšeno - Romanov 
Jméno autora: Moschner Petr 
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 
Práce je vyhotovena v rozsahu, daném zadáním, a to v obecné i konkrétní rovině. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
Autor jistě nějakou, pravděpodobně poměrně důkladnou, analýzu místa i programu provedl, ale v textové části je jen 
stručná zmínka a v grafické není nic. Je proto obtížné vcítit se do konceptu, pochopit ho a ocenit. V textu je zmíněno 
stromořadí, významné pro umístění hlavního objektu – v situaci však nijak zdůrazněno není. Pozemek je pravděpodobně 
ponechán bez větších umělých zásahů, je to zřejmě filosofie návrhu, která by mohla být velmi působivá – pak je ale těžké 
pochopit přístupovou cestu, která od vstupní branky míří přímo, aby se po pár metrech v pravém úhlu stočila… Není to 
v příkrém rozporu s principem volnosti? Byl bych rád, kdyby autor principy svého konceptu lépe objasnil. K výsledné formě 
domu nemám připomínky, považuji ji za zdařilou. 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
Dispozice vychází ze zadání a naplňuje ho v příjemných a dobře řazených prostorech.  
  

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Dřevěná konstrukce na pilotách a pasech odpovídá zřejmě celkové filosofii návrhu. Ke konstrukci mám několik drobných 
dotazů, uvedených níže. Další technická řešení jsou představena v požadovaném rozsahu, ke štítku by bylo vhodné připojit 
protokol  
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Práce obsahuje předepsané součásti, ale grafika je dobrá, vizualizace spíše podprůměrné a málo vypovídají o atmosféře na 
pozemku i v objektu.  
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je úplná, ale postrádám v ní lepší zdůvodnění konceptu, doufám, že to autor napraví v rámci rozpravy.  
Otázky k obhajobě: 

1. Můžete jednoduchým schématem doplnit rozvahu o založení objektu? Kde předpokládáte pasy a kde 
piloty? 

2. Jaký je povrch podlahy na terase okolo domu? Je tato terasa zastřešena a pokud ano, čím je střecha 
tvořena? 

3. Jak byste doporučoval udržovat či uchránit prostor pod domem? (zaváté listí, usídlení hlodavci,…) 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 31.5.2018     Podpis: L.Knytl 


