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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: BIBINUR   KUREKESHOVA 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury Fakulty 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. 
Vložte komentář. 
Odevzdaná práce zcela splňuje podmínky stanovené v zadání 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Vložte komentář. 
Jednoduchá hmota několika propojených kvádrů vycházející z analýzy místa je jistě vhodné řešení architektury v kontextu 
s prostředím. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Vložte komentář. 
Úměrné navržené dispoziční a provozní řešení – bez zásadních připomínek. Drobnosti:  

- Kuchyň zbytečně velká, naopak jídelna se stolem pro deset strávníků stísněná 
- Dispozičně je sloup uprostřed atelieru více než nevhodný – překáží 
- Sklad pro zahradu bude asi nevytápěný – je uprostřed dispozice vlastně v ploše obývacího pokoje?? 

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Vložte komentář. 
Jednoduchá nepodsklepená stavba, přesto vznikají zbytečné a nečekané komplikace. Konstrukce nad garáží i nad obývacím 
pokojem není dostatečně dokumentována, hlavně bylo by ji zapotřebí udělat jinak. 
Nad garáží je místnost pokoj s rohovým oknem z jedné strany 3m z druhé 4..?? nad garáží – určitě tam chybí sloup – a co 
potom v garáži?? V obývacím pokoji něco podobného. A v ateliéru do třetice naopak překážející sloup uprostřed místnosti 
8x8m s obvodovými stěnami a možností použít křížem armovanou desku zcela zbytečný. 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Vložte komentář. 
Práce je na velmi dobré grafické úrovni, dobře čitelná a srozumitelná 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Dobrá úroveň práce, studentce by prospělo se lehčeji a rozhodněji pohybovat v konstrukční oblasti. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 15.5.2019     Podpis: Václav Dvořák 


