
 

1/1 
 

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Veronika Kolářová 
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 většími výhradami 
 
 
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
 
 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Posuzovaný projekt umisťuje do velice složitého místa na hraně barrandovského vrchu dům, který svým půdorysným tvarem částečně kopíruje tvar 
zadaného pozemku což posluchačka deklaruje jako důležitý rys konceptu. Oponent se domnívá, že takové řešení je do značné míry formální a 
neřeší dobře problémy místa a zadání. Tvar pozemku je z velké části nahodilý, zásadnější faktory by měly být světové strany, výhledy, hluková 
expozice, historický kontext, nějaké dopředu formující kriterium vlastního domu a podobně. Hlavní potíž návrhu je tak zejména ne zcela vhodně 
zvolený koncept - respektive neujasněnost, co od domu přesně posluchačka chtěla . Druhá principiální potíž návrhu spočívá v tom, že místo aby 
dům existující omezení promyšleně řešil, vnáší do místa naopak problémy další, zejména zbytečnou barierovost. Celý koncept domu nedrží 
pohromadě nějaká jednoduchá koncepční rozvaha. Do ulice je hlavním znakem domu dvoupruhová rampa do podzemní garáže, vedle níž jde 
přístupová lávka ke vstupu do domu. Automobil zde vítězí nad člověkem. Naopak předložená práce asi nejvíc z celé posuzované skupiny 
dokumentuje současný stav místa, včetně  fotografií z místa z lidského horizontu i fotografií nadhledových.  
Provoznímu řešení rozumí oponent jenom zčásti - principiálně je správně oddělena noční privátní část a část společenská do samostatných křídel 
domu,  ale vlastní naplnění tohoto schematu výslednou dispozicí je nepřesvědčivé - vstup do domu navozuje dojem symetrie, ale dostaneme se k 
němu po boční lávce vedle rampy do garáže, téměř centrální vstupní předsíň s halou je podivně nepravidelně tvarovaná a obložená podružnými 
servisními místnostmi, půdorys je výrazně zkomplikován vložením 2 schodišť, jednoho ze suterénní garáže do přízemí a druhé z haly do patra s 
hostinským pokojem a pracovnou. Pozemek je přitom velký skoro 2000 m2 a z velké části rovinatý, bezbarierový dům by neměl být problém zde 
vytvořit, navíc pokud vložení více úrovní nepřináší nějakou novou kvalitu . Mělo by se jednat o komfortní vilu, ale například v zimě budou 
automobily z garáže vycouvávat do svahu na příjezdovou komunikaci, nebo naopak pozadu sjíždět rampou do garáže.  Venkovní bazén je rovněž v 
tomto místě diskutabilní, při ceně jenom pozemku v řádu několika desítek milionů by jistě investor zvolil interierové řešení.Jde sice o cekem 
jednoduchý dům, ale technické řešení je poněkud krkolomné, zejména v partii obytné části - zde je nepřehledné konstrukční schéma, není zřejmé 
co jsou vertikální podpory, kam jsou uloženy vodorovné nosné konstrukce, jak na sebe přesně navazují konstrukce a izolace suterenu a přízemí atd. 
Zalomené samonosné schodiště do patra působí staticky neurčitě a pod mezipodestou není světlá podchodná výška - problém v obytném prostoru. 
Instalační šachta v přízemí v kuchyni nepokračuje ani do suterenu, ani do 2.np, proč tam je? V koordinační situaci nelze zjistit základní informace - 
kde jsou přípojky sítí, jak jsou dlouhé, kde končí přípojka a už začíná domovní rozvod, nádrž na dešťovou vodu je v těsné blízkosti domu, proč mezi 
nádrží a vsakovacím objektem je potrubí dlouhé téměř 30 metrů?Práce je celkově úplná, v zásadě srozumitelná a na dobré grafické úrovni. 
Prostorová zobrazení mají dokonce nadstandardní kvalitu a jde o rozsáhlé množství   záběrů včetně těch, které dokumentují návrh v kontextu s 
širším okolím, což ostatním posuzovaným pracem chybí. Výsledný dům však působí na daném pozemku ne zcela přesvědčivě, architektonicky jde o 
eklektické nakupení motivů a materiálů bez jasné a srozumitelné hierarchie a řádu. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmC - dobře. 
Otázky: konstrukční schéma domu v obytné části od suterenu po 2.np, bariéry v domě, kdy vadí 
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