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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Polyfunkční dům Rakovník 
Jméno autora: Bc. Gabriela Skamenová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Jan Oppelt 
Pracoviště oponenta práce: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb A - výborně 
 

Kvalita technického řešení A - výborně 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
Koncept 
Hmotová kompozice je  působivě silná. Výraznou nárožní věž  administrativy vyvažuje zajímavý motiv pilíře a mostu 
– kavárny. Oba zmíněné akcenty kompozice jsou oblečeny do  nápadité děrované fasády, hlavní hmota s byty je pak 
už decentním, střízlivým pozadím.  
Provoz  a  dispozice 
Základní provozní schéma – administrativní věž, bytový dům, schodišťový pilíř s kavárnou – je doplněno o originální 
motiv veřejného prostoru na střeše bytů. Pod dojmem mých zkušeností z developerských projektů nápad poněkud 
idealistický, ale velmi sympatický . Celková provozní osnova daná komunikačními jádry a konstrukčním systémem 
je přehledná. V garáži parkovací místa o šířce 3 m působí trochu marnotratně, komerční přízemí je účelné. Dispozice 
bytů jsou čisté,  kvalitní, oceňuji členění na denní a noční zónu u větších bytů.     
Technické řešení 
Statické řešení domu je jednoduché, se střízlivými rozpony, vhodně zvolené pro daný účel.  Výjimkou je efektní 
brána (pilíř a most), to bude nespíš úkol pro statika ovládajícího řeč hi-tech forem. Zařízení technického vybavení 
jsou popsána a graficky znázorněna srozumitelně, pro úroveň studie přijatelně.      
Úplnost a formální náležitosti 
Obsahově je práce úplná, odpovídá podrobností architektonické studii, u vybraných stavebních výkresů mě 
poněkud zarazila kombinace černé a modré, ale proč ne… Grafická úroveň práce je vysoká, vizualizace jsou 
sugestivní a napomáhají přesvědčit o nesporné kvalitě návrhu.  
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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