
 

1/1 
 

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Anisadzhon Mukhtarova  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: k 129 
Oponent práce: Radek Zykan 
Pracoviště oponenta práce: k 129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 
 
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
 
 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Dům navržený na unikátní parcelu zadání je jednoduchý a přehledný, koncept však působí poněkud nahodile a vykazuje řadu nedostatků - reakce 
na okolní zástavbu a kontext místa je z prezentované dokumentace v podstatě neověřitelný - chybí dálkový záběr, respektive záběry se zahrnutím 
morfologického i stavebního kontextu. Orientace k světovým stranám je diskutabilní - hlavní obytný prostor má sice zřejmě krásný výhled, ale je 
orientován na severovýchod, respektive severozápad. Na přízemní koncept posunu dvou obdélníků je nasazené patro na půdorysu trojúhelníku -
poněkud překombinované řešení, které nadto provozně i prostorově do návrhu vnáší negativa, zejména právě ve 2.np domu. 
Provozně je dům přehledný a funkční, ovšem poněkud nenápaditý, vstupní prostory jsou poddimenzované, v přízemí je příliš mnoho úzkých 
chodeb/průchodů, v patře potom zbytečně předimenzovaná schodišťová hala. Trojúhelníkový půdorys patra způsobuje obtížně využitelné ostré 
kouty v některých částech dispozice a jiné prostory působí tímto řešením tvarově nelogicky (knihovna, šatna jihozápadní ložnice apod.). Podobně 
jako u některých dalších posuzovaných projektů je diskutabilní venkovní bazén v hlukově exponované lokalitě - pokud už bazén, tak zde spíše 
interierový. 
Po technické stránce je navržený dům definován do značné míry právě nasazením trojůhelníkového půdorysu patra na obdélníkové přízemí. Toto 
řešení bude náročné na množství detailů a bude zdrojem stavebních poruch. V koordinační situaci chybí rozlišení řadů, přípojek a již domovních 
rozvodů u inženýrských sítí, chybí jasné grafické rozlišení zastavěné plochy, zpevněných ploch a nezpevněných ploch. Chybí také zanesení pozemku 
č.664 na němž stál již odstraněný objekt. Pro každý stavební úřad je přitom při povolování stavby rodinného domu koordinační situace jedním ze 
základních dokumentů projektu. Ve stavebním výkresu jsou drobné lapsy, které ukazují relativní nezkušenost posluchačky s kreslením stavebních 
plánů - např. kuchyňská linka je zařízení a nekótuje se, stejně tak se nekótují hrany v nadhledu ve vztahu například ke stěně apod… 
Práce je úplná, srozumitelná a na přijatelné grafické úrovni. Pro větší srozumitelnost a úplnost postrádá oponent například hlukovou mapu, nebo 
zmapování historie místa.  V práci jsou namátkově zjištěné chyby, nebo protimluvy - například časopisová zkratka strana 5 práce - zastavěná plocha 
779 m2 a obestavěný prostor 812,2 m2?? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmD - uspokojivě. 
 
Otázky: hlukové mapy, limity hluku z dopravy pro bydlení dle platné legislativy, zaříditelnost trojúhelníkových místností nábytkem 
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