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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bytový dům Podolí 
Jméno autora: Bc. Anna Šimková 
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 B - velmi dobře 
 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
Koncept 
Kompozice hmot na principu tří odsazených kubusů dává návrhu příjemné měřítko, díky kterému poměrně veliký 
dům snadno zapadá do struktury prostředí. Pravidelný rastr fasád   vytváří pole vyplněná volnou kombinací skla a 
plastické  cihlové textury. Neotřelé, výtvarně zajímavé pojetí fasády. Při hodnocení konceptu nelze pominout velký 
důraz na tvorbu polosoukromých prostor. Dům cíleně nabízí podesty schodišť a střešní terasu k náhodným i cíleným   
setkáním obyvatel. Je možné namítnout nehospodárnost, v tomto případě ale velkorysé společné prostory, 
doplněné zelení, tvoří nespornou přidanou hodnotu, kterou  by mnozí zájemci o bydlení po zásluze ocenili.     
Provoz  a  dispozice 
Logická, čistá dispozice podzemních garáží a vstupního patra. Vhodně umístěná komunikační jádra. Byty jsou řešené 
účelně, s rozumnými výměrami, u velkého 4KK oceňuji autonomní rodičovskou ložnici se šatnou a koupelnou,  
dlouhá chodba je naopak handicapem. Střešní terasa splňuje cíl vytvořit prostory pro rozmanité formy  odpočinku 
obyvatel. 
Technické řešení 
U statického schématu opět nalézám podle mého názoru nepraktické použití skeletu v bytových patrech. Počínaje 
osou 3 si přitom dispozice přímo říká o použití příčných stěn, které splní dvojí úlohu – nosnou i akustickou. Část TZB 
je zpracována podrobně, oceňuji instruktivní schémata jednotlivých profesí. 
Úplnost a formální náležitosti 
Autorka odevzdala práci kompletní, v požadovaném rozsahu. Výkresy ve stavební části splňují podrobnost 
dokumentace pro stavební povolení. Grafika práce je kvalitní, výstižná jsou koncepční schémata, vizualizace 
přesvědčují o kvalitě návrhu. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
Datum: 14.6.2020     Podpis: 


