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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Kristýna Brundová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 

          

Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 

 

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)  

 

Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech. 

Koncept rehabilitace a dostavby stávajícího objektu vily je atraktivní a srozumitelný.  

Stávající stav objektu je pravděpodobně již za hranou udržitelnosti, alespoň pokud mohu soudit z dostupných 
informací. Přesto považuji rozhodnutí o adaptaci stávajícího objektu za správné a velmi jej oceňuji. Takto radikální 
rozhodnutí nabízí využití kreativního potenciálu tvorby ve vytvořeném prostředí, zachování tolik důležité 
kontinuity osídlení lokality. 

Základní výtvarně-prostorový koncept považuji za srozumitelný a silný. Kontrast formy stávající substance a 
přístavby vytváří příjemné napětí, výsledný celek působí harmonicky, jednotlivé historické vrstvy jsou čitelné. 
Nové objemy, byť svým výrazem zcela soudobé a radikální, správně reagují na charakter okolí i samotnou stávající 
vilu. Navržené úpravy mají zásadní pozitivní dopad na související veřejná prostranství. 

Drobné rozpaky vyvolává výraz stávající stavby. Očekával bych jednoznačnější odpověď na otázku: „památkářská“ 
rehabilitace (rekonstrukce) nebo reinterpretace soudobými architektonickými prostředky? Kritický stav objektu 
nabízí cestu radikálnějších zásahů, posunu výrazu do soudobějších poloh, jak tomu napovídá např. detail okenních 
výplní, monochromní řešení fasád. Snahu o abstrakci lze vysledovat např. v tvarování některých článků na 
fasádách. (možná ale jen kompromis při tvorbě 3D modelu) Naopak hodně opatrně vyznívá nové zastřešení a 
vikýře podkrovních místností. Přesto považuji úlohu, která je nad rámec standardní bakalářské práce, za velmi 
dobře zvládnutou. 

Výraz přístavby působí nekompromisně a soudobě. Zavěšená treláž z dřevěných latí dodává přístavbě křehkost a 
abstraktní výraz. Trochu nekoncepčně a zbytečně složitě působí technické řešení fasády jako nevětraného 
sendviče se dvěma nosnými konstrukcemi, když mohla být fasáda řešena jako standardní větraná. Předložené 
řešení by mělo opodstatnění ve variantě čistě betonových fasád, bez lamel, kdy by křehkost mohl dodat výrazný 
otisk bednění. Obě varianty (křehké dřevo / minimalistický beton) považuji za realistické.  
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Provozní řešení domu je přehledné, řazení dispozice správné. Velkorysost prostorového řešení interiéru zejména 
v ložnicových partiích odpovídá zvolenému konceptu. Kompromisní je rozsah společenské části domu, daný 
rámcem stávajícího prostoru, který byl k dispozici. Velkorysejší řešení by zasloužila především kuchyň, byť by to 
bylo na úkor „televizního koutu“. Alternativně by bylo možné instalovat všechny ložnice do pater a na úrovni 
přízemí pouze společenskou část, tj. obývák na místě master bedroom a kuchyň s jídelnou na svém místě – to na 
úkor rezervy v podkroví. Master bedroom by mohla být vybavena samostatným wc. V zásadě ale považuji 
dispoziční řešení za správné. 

Chybí mi prostor pro zaparkování více než jednoho auta. 

Výtvarné řešení interiéru je možná příliš „trendy“ – aktuálně oblíbený pseudoindustriálně řešený interiér. 
Očekával bych silnější reakci na téma vily 19. století. Chybí mi charakteristické detaily – např. fabiony, parapety, 
obložení oken, sokly, apod, byť v soudobé formě. Stavební část interiéru působí sterilně. Ve vizualizaci působí 
prostor nízký. 

Konstrukční řešení je realistické, i když působí složitě (viz výše). Množství použitého železobetonu se mi jeví 
nepřiměřené, rozpony, konstrukční systém by jistě snesly řešení např. skládaných stropů. Žb bych pochopil, pokud 
by se v interiérech projevil jako pohledový. Škoda, že se technická část nevěnuje stávající vile, bylo by to 
zábavnější. Proběhla úvaha o variantě realizace např. vnitřního zateplení stávajících konstrukcí?    

Řešení TZB je propracované, realistické. Zdánlivá složitost opět vychází ze situace přestavby stávajícího objektu.  

Jedná se o komplexní elaborát. Po grafické stránce je práce na profesionální úrovni. Technické výkresy jsou 
srozumitelné, TZB dokumentováno podrobně a přehledně. Část věnující se stávajícím konstrukcím a jejich sanaci 
je realistická. Lokálně má text stylistické rezervy. 

 

Celkově nadstandardní práce. Oceňuji zvolený přístup k lokalitě a děkuji všem zúčastněným, že se objevilo téma 
rekonstrukce. Neotřelé urbanistické i architektonické řešení, originální architektonický koncept doložený 
realistickým konstrukčním i technickým návrhem.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

I přes množství drobných připomínek a poznámek práci hodnotím klasifikačním stupněm B – velmi dobře. 

 

Dotazy: 

Jaká je tedy výtvarná koncepce práce se stávající substancí? Rehabilitace původního vzhledu v autentické podobě, 
nebo soudobá reinterpretace? 

Varianty nezateplení / zateplení (a jak) stávajících konstrukcí domu 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 15.6.2020     Podpis: 


