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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vesnický rodinný dům Sýkořice 
Jméno autora: Gabriela Skamenová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Ing. arch. Petr Housa 
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. 

Závěrečná práce je zpracována v dostatečném rozsahu  dle jednotlivých kapitol. Jednotlivé části jsou přehledně řazené a 
srozumitelné.  
          

Kvalita analýzy, konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Posluchačka předestřela v úvodu sympatický koncept  venkovského bydlení ve formě řadové zástavby v reminiscenci na 
štítová čela statků a urbanistické rozhraní veřejného vesnického prostoru a soukromé zadní trakty vesnických usedlostí. 
Nakonec ale pro mě ze zcela nepochopitelných důvodů rozhodila zajímavý koncept řadového nebo spíš řetězového domu do 
tzv. mikrohnízd po čtyřech domech. To by možná bylo vhodné pro příměstské satelity ale umístění domu v prvním a pak v 
tzv. druhém pořadí je pro Sýkořice nevhodné. Vlastní dům považuji koncepčně za dobrý. Jedná se o abstrahovaný archetyp 
venkovského domu, i když dle mého malinko převýšený v proporcích. Klasická kombinace zdivo z místního kamene a dřevo 
na fasádě situaci vhodně dokresluje. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Provozní řešení je celkem v souladu se základním konceptem. Do domu se vstupuje zboku jak bylo vždy zvykem. Základem je 
široká příčná chodba, kde na jednu stranu je obývací společná část, na druhou stranu od chodby je v přízemí pokoj hostů a 
zázemí domu. Patro je ložnicové. K jednouchému a přehlednému konceptu bych měl ale vážnou výhradu, a to že kuchyně s 
jídelnou ve venkovském stavení jsou až na samotném konci obývacího prostoru, a vlastní relaxační zóna s pohovkou je pak 
průchozí. Ložnicové podkroví je vcelku velkorysé. Škoda že je zcela nevyužitý velký a objemný podkrovní prostor 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je klasické ze zděného systému se zateplovací fasádou a pro danou stavbu zcela vyhovující. Jako nosné a 
obvodové zdivo jsou použity vápenopískovité tvárnice pro lepší akumulaci domu. Za pozornost stojí dřevěný obklad fasád s 
hliníkovými  U profily coby hluboké drážky. Statické řešení a krov jsou taktéž standardní velmi dobře zpracované.  Zamyslel 
bych se více nad přípojkou elektřiny a umístění elektroměrného rozvaděče rušivě umístěné do hezké kamenné stěny. Také 
tepelné čerpadlo bych zakomponoval jako součást architektury a ne jej jen tak postavit před kompozičně a materiálově 
zajímavou stěnu štítu. Ve výkrese vodovodu bych pro velké vzdálenosti od zdroje TUV zakreslil ještě cirkulační potrubí. 
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Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce je úplná, přehledná, srozumitelná a graficky na velmi 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. 
 
 Práce je zpracována pečlivě v plně dostačující podrobnosti. Koncept domu se mi líbí, škoda finálního 
urbanistického řešení. 
Otázky k obhajobě: 
 
Zděný systém pro menší obytné a rodinné domy 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


