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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Rodinný dům
Jméno autora: David Hladík
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: K129
Oponent práce: Ing. arch. Petra Novotná
Pracoviště oponenta práce: A721

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.
Bakalářská práce splnila zadání.

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.
Koncept velice citlivě reaguje na atmosféru starých Hlubočep s kulisou skal nad Prokopským údolím v pozadí. Zajímavým
způsobem zachovává stávající stodolu, resp. její obvodovou stěnu, kterou zapojuje do hlavní obytné části domu. Stěna
zároveň vytváří hlukovou bariéru. Koncept je do detailu promyšlený (viz např. využití starých trámů krovu jako nosičů
osvětlovacích těles v obývacím pokoji).
Architektonické řešení je originální, nápadité, jasně odděluje staré a nové, ke starému se chová s úctou.
Trochu nešikovné se jeví umístění novostavby vůči štítové stěně sousedního objektu, vzniká štěrbina cca 10cm, kde se
bude pouze vrstvit špína, listí, apod.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.
Dispoziční řešení navazuje na řešení prostorové (možná až zbytečně členité), jsou promyšlené vazby jak uvnitř domu mezi
jednotlivými místnostmi, tak i vazby na exteriér i vazby na stávající stodolu.
U legendy místností v architektonické studii postrádám plošné výměry místností pro lepší orientaci.

Kvalita technického řešení A - výborně
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Technické řešení je vhodně zvolené k danému návrhu- jedná se o železobetonovou konstrukci, střecha nové části je
pokryta asfaltovým pásem, nebyla by vhodná zelená střecha i v této části?
Stavební výkresy by měly být v úrovni prováděcí dokumentace, což (především půdorysy) nejsou.

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.
V bakalářské práci chybí energetický koncept budovy dle přílohy zadání.
Grafika někdy převažuje nad čitelností výkresů (tloušťky čar ve stavební části, zařizovací předměty, popisy u detailu apod.)
a vypovídající hodnotou (severky u situací a půdorysů).
Bakalářská práce je vypracována na velmi vysoké úrovni, celkový dojem kazí množství hrubek v textu a nedopsané věty!!.
Navrhuji udělit ocenění za výjimečné zpracování bakalářské práce.
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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.

- originalita řešení
- respekt k danému místu
- nadprůměrná úroveň zpracování bakalářské práce

Otázka k obhajobě:
-parkovací stání pro bydlení podle Pražských stavebních předpisů

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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