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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Jakub Tomašík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - 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)  

 

Silný, výtvarný koncept velmi dobře využívá řešenou parcelu a její benefity v podobě atraktivních výhledů. Vnější 
architektura je nesmírně kultivovaná, je zde jasně znát důraz na precizní proporce jednotlivých objemů. Fasády jsou 
citlivě komponovány, použití materiálů je rovněž velmi pečlivě voleno. Výsledný celek působí velmi harmonickým 
dojmem a dokládá schopnost autora býti dobrým architektem.  

V otázce dispozice již takové nadšení nepanuje. Ještě oceňuji velmi praktické a vtipné řešení krytého parkovacího 
stání, které nahrazuje mnohdy stejně k tomuto účelu nevyužívanou garáž. Vlastní prostorové členění domu je 
vzhledem k podařenému exteriéru velmi schematické, bez jakékoli nadstavby odlišující práci architekta a běžnou 
stavební produkci. Schází mi práce s prostorem, průhledy, světlem, to vše opět v kontextu jinak velmi ambiciózně 
pojaté práce. To dokládá i vizualizace interiéru, která má velmi malou informační hodnotu. Proporce ložnic v patře 
jsou nešťastné, kryté posezení v průjezdu, kde bude průvan a budu sedět v blízkosti zaparkovaných aut mne neláká. 

Konstrukční a materiálové řešení je propracované, mám jen dvě drobné výtky: 1. Vedení ležaté dešťové kanalizace 
uvnitř půdorysu objektu je velmi nepraktické. 2. Umístění tepelného čerpadla přímo u fasády je problematické 
z důvodu hluku, potřebné odstupu pro nasávání vzduch a rizika namrzání.  

Ve výkresu půdorysu pro SP jsou nesprávně zobrazeny dveře, u francouzských oken a prosklených stěn chybí jejich 
výšky. 

Práce je velmi přehledně zpracovaná s grafikou na vynikající úrovni.  

 

Jakub Tomašík zpracoval ambiciózní projekt rodinného domu na atraktivní parcele. Skvělému exteriéru ne zcela 
odpovídá kvalita vnitřního uspořádání. Přesto musím velmi ocenit právě vnější architektonické řešení, v otázce 
kvality dispozic se autor jistě do budoucna zlepší. 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 12.6.2020     Podpis: 
 

        


