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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Romanov - Mšeno 
Jméno autora: Trang Erika Nguyen Thu 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K129 Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Práce splňuje zadání jen s výhradami. Chybí některé části dokumentace – vizualizace – viz níže. Některé výkresy jsou 
informačně neúnosně řídké – koordinační situace. Návrh vykazuje zásadní chyby v návrhu dispozice, v souladu 
s legislativou, v technickém řešení. Viz níže. 

          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy D - uspokojivě 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
V úvodu práce autorka věnuje hodně prostoru polemice se zadáním, resp. s platnou územně plánovací dokumentací. Předložená úprava je založena na 
spíše městských představách života na venkově, na pocitech, ovšem není založena na zodpovědné analýze stávajícího stavu a nebere ohledy na 
nezpochybnitelné základní technické a infrastrukturní požadavky – dopravní napojení pozemků, morfologie terénu, prostupnost území, vlastnické 
vztahy, průběh technické infrastruktury; a nakonec ani na přirozené danosti v území – orientace stávající zástavby, hustota, toky energie… Deklarované 
zajištění prostupnosti území nakonec ve studii není dále dokumentováno.  
 
Umístění domu na pozemku je asi srozumitelné. Méně pochopitelná je jeho orientace. Dům nesleduje ani geometrii pozemku, směry komunikací ani 
průběh terénu. Nesoulad s průběhem terénu vede k uspořádání interiéru na více úrovních (je to chtěné?) 
Návrh respektuje závazné regulativy CHKO jen z části (nadezdívky, proporce oken). Jeví se jako neprojednatelný. 
 
Organizace zahrady je možná. Deklarované sledování principů permakultury, zonace zahrady ovšem nejsou dodrženy. 
Sporné je umístění zahradního altánu se skleníkem do výhledu z obytné části domu. Návrh zahrady je nedotažený. 
 
Hmotový koncept rodinného domu je lapidární – klasická obdélná stavba zastřešená sedlovou střechou. K objektu je přisazen přístřešek vstupu a 
parkování. S domem ovšem netvoří harmonický celek, kvůli klesajícímu terénu ztrácí příznivé proporce. Jakoby tento lapidární koncept byl nedostatečný, 
fasády jsou dekorovány málo srozumitelnou kompozicí okenních otvorů  různých tvarů, orientací – ve fasádách i střeše. Některé otvory ve střeše působí 
nerealizovatelně. 
 
V interiérech jsou naznačeny atraktivní výtvarné odkazy na tradiční venkovské bydlení – fabiony. Výtvarný koncept ovšem působí nesourodě – minimální 
prostory, luxusní prostory hotelového typu, „retro“ prostory tradičního formátu, vložené elementy, otevřená dispozice, atd. Působí jako náhodný výběr 
impresí „z pinterestu“. 
 
Toto bohužel svědčí o tom, že autorka nebyla schopna stanovit silný koncept, který by dále systematickým rozpracováním naplňovala a potvrzovala, 
naopak podvědomý pocit nedostatečné atraktivity „záplatuje“ vnášením množství dalších prvoplánově efektních motivů, které výsledek drtí.    

 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb F - nedostatečně 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
Vnitřní prostorové řešení je méně obvyklé, ale možné. 
Jednotlivé místnosti nemají rozměry odpovídající jednotnému standardu  – nadstandardní ložnice rodičů, minimální dětské pokoje. Rozsah 
komunikačních prostorů je velký, na úkor dětských pokojů. Dětské pokoje 2,3 navíc splňují požadavky Vyhlášky o STP pouze s přivřeným okem. Velikost a 
umístění oken vyvolává pochybnosti o kvalitě vnitřního prostředí. Uspořádání dětské koupelny a koupelny babičky je téměř za hranicí použitelnosti. 
Koupelna hotelového typu v ložnici rodičů je atraktivní, wc mísa bez uzavření byť transparentní stěnou, je nepřijatelná. 
Kvůli malé přehlednosti dokumentace nelze posoudit průchozí výšky interiérového schodiště, minimálně podélný řez je v tomto smyslu hodně podezřelý. 
Technické řešení schodiště neodpovídá ČSN – výškový rozdíl v místě, kde se sbíhají stupně v zakřivené části schodiště je cca 90cm!!! 
Vstup do pracovny z jižní strany poškozuje předprostor domu. 
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Parkování vozidel v přístřešku je teoreticky možné „na zrcátka“, bude však vyžadovat tréning a odpovídající třídu vozu. Řešení zahrady by zasloužilo větší 
pozornost. 

 

Kvalita technického řešení E - dostatečně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Naznačené technické řešení působí na první pohled jako tradiční dřevostavba systému 2/4“, platoon frame. Při podrobnějším studování návrhu je ovšem 
toto technické řešení jednotlivými detaily zpochybňováno. 
Vzhledem ke konstrukci střechy se jako vhodnější jeví systém balloon frame s průběžnými sloupky. Chybí příčné ztužení dřevěné rámové konstrukce 
v patře. V TZ jsou zmíněny krokve po vlašsku, nic takového v návrhu není. 
Nešťastné z hlediska estetického i funkčního je řešení zakrytého dešťového žlabu. 
Nerozumím návaznosti základů, základové desky, podzemní stěny. 
Nehospodárné a konstrukci zatěžující jsou svou dimenzí některé montážní prvky ve střeše a fasádách.  
Některé skladby nedávají smysl (např střecha se zdvojenou hydroizolací). 
Programově nejsou dokumentovány zásadní detaily a části návrhu. 
Lokálně se neopodstatněně mění tloušťky obvodových konstrukcí. 
 
TZB je dokumentováno dostatečně. Řešení VZT je nepochopitelné, chybí rozvod přívodu vzduchu. Připisuji to „vypnuté hladině“. Představa o vedení 
potrubí na wc pod schody je lichá. Šachta pro TZB ztrácí smysl, když končí v polovině přízemí nárazem do schodiště.  
Chybí úvahy na téma udržitelnosti – využití šedé vody na splachování, fotovoltaika na ohřev TUV, apod. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce F - nedostatečně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce. 
Práce představuje téměř kompletní elaborát.  
Grafika je v architektonické části volena nešťastně, zřejmě s touhou po efektním uměleckém ztvárnění, ovšem na úkor sdělení. Rovněž v technické části 
je srozumitelnost výkresů špatná. 
Některé části návrhu jsou dokumentovány tak, že je nelze jednoznačně pochopit – schodiště, šachta… Výkres řezu B je evidentně zrcadlově obrácený. 
Z výkresů není vůbec zřejmé řešení vstupu do suterénu. 
 
Nevhodná grafika až špatné zobrazení může být důvodem nepochopení a z něj plynoucím výše uvedeným výtkám. 
Textová část je příjemně stručná, bohužel ale také informačně řídká. 
Chybí vizualizace interiéru, vizualizace exteriéru je pouze na titulní stránce. 
Téměř nikde není dokumentován přístřešek, byť je integrální součástí návrhu. Nikde není dokumentován zahradní domek. 
Chybí energetický koncept (nevím, zda tuto povinnost autorka při zvláštním režimu své bakalářské práce měla)  
 
Práce byla evidentně poškozena nedostatkem času při dokončování.  

 

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. 
 

Snaha o kreativní koncept, bohužel místo systematického naplňování rozdrcený vnášením množství dalších prvoplánově 
efektních motivů. Srozumitelnost výkresů je za hranicí přijatelnosti, práci zásadně poškozuje. Práce obsahuje množství 
zásadních chyb. V reálném životě by taková dokumentace byla nepoužitelná. Odevzdaný elaborát vyvolává pochybnosti o 
znalostech autorky zejména v oblasti technického navrhování budov.    
 

Předloženou závěrečnou práci bohužel hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 

 
Dotazy: 
Vzhledem k množství komentářů žádné. 
 
 
 
Datum: 17.6.2019     Podpis: 


