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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Lucie Hoidekrová 
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Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
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Oponent práce: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 
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. 
Předložená závěrečná práce svým rozsahem a obsahem splňuje dané zadání. 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Urbanistické řešení bylo předurčené lokalitou výstavby. Minimální odstupové vzdálenosti umístění domu na pozemku 
nejsou zcela ideální.  
Koncept domu tvoří dva kvádry a obálka – jejich semknutí. Hmotově jde o velmi zajímavé a netradiční pojetí, které je 
esteticky velmi pěkně zvládnuté. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Forma domu a koncept řešení, bohužel, v některých aspektech začaly převládat nad funkčností dispozičního řešení a 
praktičností domu. Provozní řešení vychází ze zadání, reflektuje vazby na zadanou lokalitu.  
Dům je navrhován pro starší pár s dospělými dětmi, proto možnost vytvořit druhou bytovou jednotku je velmi dobrou 
úvahou, ale lze ji opravdu vytvořit tak snadno, jak je deklarováno? Jde skutečně o minimální změny? Do jaké míry ovlivní 
případná přestavba život seniorů?  
Propojení zahradního domku a rodinného domu by mohlo být více propracované, tak aby objekty společně souzněly.  
Letní altán ve 2NP naplňuje hmotové potřeby konceptu. Bylo zvažováno i jiná možná celoroční náplň?  
Schodiště v obytném prostoru 1NP bude provozně narušovat klid místnosti, když přijede návštěva. Vstup do ložnice je 
poměrně tmavou chodbou přes šatnu, což může působit nepříjemně. K diskuzi je výměra ložnice 12,6 m2 vůči velkorysým 
výměrám šatny, spíže a koupelny.  
Podobně je tomu i ve 2NP, kde má pokoj pro hosty výměru pouze 9,8 m2, zatímco komunikační prostory a terasy lze 
označit za předimenzované.  
Dispozice jsou řešeny i ve variantách pro druhou bytovou jednotku: jistě by bylo možné optimalizovat poměry ploch 
obytných vůči plochám úložných prostor. 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Technické řešení je možné, v konceptu zvládnuté, dílčí detaily by bylo potřeba ještě dopracovat.  
Bude vzhledem k velkým proskleným plochám stačit pouze podlahové vytápění?  
Proč jsou základy navrhované jako železobetonové? 

 
 
 
 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 pečlivě, přehledně, ve vynikající grafické úrovni, oceňuji ruční skici.  
Mezi drobné formální nedostatky patří například zpracování situace širších vztahů, ve které by měly být více znázorněné 
vazby na okolí a analýzy, ze kterých návrh domu vychází. V architektonických půdorysech by se měly objevovat též výškové 
úrovně. 

 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
Závěrečná práce je zpracována velmi kvalitně. Studentka prokázala, že dokáže zvládnout komplexní návrh 
objektu.  
Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu doporučuji udělení titulu Bc. a další pokračování ve 
studiu architektury. 
 
Otázka k obhajobě: 
Jaké jsou minimální výměry ložnic pro 1 a pro 2 osoby? 
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