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Oponent práce: Ing. arch. Jana Hořická, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Práce splňuje zadání, ve všech částech je kompletní, ale obsahuje dílčí nedostatky. Technická část je doplněná o výkresy 
některých detailů. 

          
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
Umístění objektu na pozemku je jedno z možných, není ale jednoznačně obhájeno. Umístění pěší přístupové cesty a 
související modelace terénu jsou neopodstatněné. Modelace terénu navíc není srozumitelně zdokumentována. 
Nejzásadnější a zřejmě jedinou přidanou hodnotou návrhu je střešní terasa se zimní zahradou, která umožní výhled na 
zámek přes koruny stromů. Vlastní hmota domu je lapidární, kompozice fasád působí velmi nekoncepčně, jako by umístění 
oken vycházelo pouze z dispozičního řešení. Architektonická forma je podřízena principům návrhu pasivních domů, 
alespoň to vyplývá z textu, což ale nepovažuji za dostatečnou obhajobu ne příliš atraktivního řešení. Rozměr parkovacího 
stání v jihozápadní části pozemku je podceněný. Řešení zahrady je spíše formální. 

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 
Prostorové a dispoziční řešení není příliš invenční, což kontrastuje s velkorysostí střešní terasy se zimní zahradou. Hlavní 
obytný prostor je vybaven neatraktivně a neprakticky, v umístění terasy k východní fasádě nevidím konkrétní výhody. Proč 
je vůbec zastřešená? S ohledem na překonávání větší konstrukční výšky, by schodiště na střešní terasu mělo být alespoň o 
2 stupně delší.  

 
Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Konstrukčně materiálové řešení je navrženo v souladu s principy návrhu pasivních domů, ale obsahuje dílčí nedostatky. 
Proč je strop garáže zateplený, když je garáž součástí vytápěného prostoru domu? Komplexní detail je informačně velmi 
řídký. V přiložených detailech a skladbách jsou drobné chyby, např. zakreslení pozednice, výkresy si navzájem 
neodpovídají, např. poloha ztužujícího ŽB věnce ve 2.NP. Technologické řešení je zdokumentováno velmi stručně a 
nepřehledně, působí jako by na něj studentce nezbyl dostatek času. Z dokumentace není jasné, kde se budou skladovat 
pelety a nenašla jsem ucelenou informaci o systému vytápění? Vzduchotechnika, ačkoli figuruje v energetickém konceptu, 
není ve výkresech vůbec. Umístění FV a souvisejících technologií se mi také nepodařilo dohledat. Umístění retenční nádrže 
na dešťovou vodu v kořenovém systému třešně, která má být zachována, není vhodným řešením. 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
Práce je po formální stránce úplná, ale obsahuje řadu dílčích nedostatků, část TZB je nekompletní. Grafická úprava není 
příliš atraktivní, především technická část dokumentace je poznamená zřejmě nedostatkem času při jejím dokončování.  

 
  



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
I když je práce kompletní, vlastní návrh není příliš invenční, jediným zajímavým prvkem je střešní terasa se zimní 
zahradou. V technické části jsou dílčí nedostatky. 
Otázky k obhajobě: 
Jaké architektonické prvky je vhodné použít ke stínění v závislosti na orientaci okenních otvorů ke světovým 
stranám? 
Jaké jsou minimální odstupové vzdálenosti rodinného domu od hranic pozemku, od sousedních objektů a od 
komunikace? Kde tuto informaci najdete? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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