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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 byla odevzdána v plném rozsahu a splňuje veškeré body zadání 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Student zvolil osobitý koncept domu, který je založený na velké pultové zelené střeše. Ta je narušena vyšším prvkem s další 
pultovou střechou. V úvodu mi chybí trochu větší analýza pozemku s vnějšími vazbami  na okolí, které by tento koncept 
ozřejmily. Přesto ze znalosti okolního kraje se mi zdá koncept jako přiměřený a vhodný horskému prostření v KRNAPu.  
Velmi dobře hodnotím snahu na maximální vazbu domu na okolní terén a pocitové zmenšení objemu zelenou střechou. 
Patrový prvek s dřevěnou fasádou pak tvoří přiměřený vhodný kompoziční akcent a celé řešení je zpracováno velmi 
kultivovaně. 
Osobně bych se možná pokusil o jiné řešení detailu ukončení pultové střechy. Masivní šedý pás, který bude tvořen 
oplechováním může ve finále působit trochu moc masivně a rušivě. Celkový koncept a formu jinak hodnotím za zdařilou. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Základní prostorový a dispoziční koncept je ve velmi dobré shodě s celkovou formou stavby. Do diskuse je umístění stavby 
do středu pozemku. Trochu se tak ztrácí hierarchie vnějších prostor a možná se trochu zbytečně zmenšuje nejexponovanější 
prostor pozemku s výhledy na jihovýchod. Za zmínku stojí i dopravní obslužnost vjezd do krytého stání neumožňuje 
pohodlné otočení a je nutno couvat až téměř k příjezdové cestě. Chyba to úplně není ale zmenšuje to komfort užívání. 
Dispoziční řešení je velmi jednoduché přehledné dobře zónované a líbí se mi. Přesto mám připomínky spíše k detailů k další 
úvaze. Vazba vstupu na kryté stání je dobrá. Vstupní hala se mi zdá ale trochu nevhodně řešená. Plocha je dostatečná, ale na 
halu nenavazuje žádná výraznější šatna nebo místnost kde by bylo možno zejména v zimě odložit šaty boty - usušit nebo 
očistit. Je to trochu špinavý prostor a tak nevím jestli umístění záchodu pro hlavní obytný prostor je  v tomto případě 
nejvhodnější. Za větší pozornost bude určitě stát kuchyně. Její zónování kde je varná, kde mycí zóna není zcela jasné. 
Kuchyňská linka má okno, to je příjemné, ale jídelní stůl je umístěn už bez blízkosti okna. Zajímavě je řešen zapuštěný 
prostor před krbem. Je to ale trochu jednoúčelový prostor a krb je tak trochu odtržen od zbytku místnosti. Ložnicová část je 
příjemně oddělena od obytné. Myslím že by bylo vhodné alespoň jednu koupelnu vybavit vanou. Za zcela nevhodné považuji 
spojení herny v podkroví pouze žebříkem. Je to sice pro velmi omezenou věkovou kategorii atraktivní, ale zcela to 
znemožňuje vybavení nábytkem a následnou obslužnost a úklid. Také bezpečnost malých dětí zde není zaručena. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Základní konstrukce obytné části domu je pojata jako dřevostavba z masivních lepených panelů CLT. Konstrukce  krytého 
stání a skladu je železobetonová monolitická.  Konstrukce dřevostavby využívá technologii prefabrikovaných panelů. Masivní 
CLT panely na stěnách jsou vhodnou variantou, zejména z hlediska možnosti využít pohledovou část v interiéru. U stropních 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

panelů jsou CLT panely pro rozpon 7,9 metru již méně vhodné a stálo by možná stálo za úvahu použít panely s vnitřním 
roštem typu Element. Ostatní stavební konstrukce jsou zpracovány velmi dobře a v dostatečném rozsahu.  
Technologicky je dům postaven na využití tepelného čerpadla systému zemně voda. Ve schematu je naznačen zemní 
kolektor. V situaci stavby jsem jej nenalezl, jeho rozsah na pozemku může být vzhledem ke klimatu veliký. Rozvody 
rekuperačního větrání jsou naznačeny ve schematu. Z půdorysu a řezu není jasné kudy jsou rozvody vedeny vzhledem 
masivním hladkým konstrukcím CLT panelů. Také umístění rekuperační jednotky v otevřeném prostoru mezi obývacím 
pokojem a ložnicovou částí může být akustický problém. 

 

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 zpracována velmi pečlivě na vynikající formální grafické úrovni. Práce je přehledná a srozumitelná. Pouze bych 
doporučil lépe zdokumentovat pozemek s fotografiemi současného stavu 
 

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 kultivovaně s přehledem a prokazuje velmi dobré schopnosti posluchače. Celkový koncept 
stavby je do daného prostředí vhodný. Také princip dřevostavby se zelenou střechou je odpovídající danému 
charakteru stavby a lokality. Drobné výtky nejsou zásadního charakteru a jsou spíše do diskuze k dalším stupňům 
PD. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


