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Oponent práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák 
Pracoviště oponenta práce: K 129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání splněno 
          
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy C - dobře 
 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  
 
Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech. 
 
Bakalářská práce řeší studii rodinného domu se třemi byty, či spíše „townhouse“ na pomezí bytového domu podle 
individuálního stavebního programu. Definovaný pozemek je zvolen nezávisle na hranicích stávajících parcel, 
které patří různým vlastníkům. Jak bychom si mohli představit investora, například který byt bude obývat?  
Inspirace tvarem Sequensovy vily je zajímavá, ale proč jste z něho udělala pravidelný pětiúhelník, když samotný 
pozemek si říká stejně jako u vedlejší vily o nepravidelný tvar? U ní je ale tento tvar zvolen, protože se jedná o 
nároží. A viděla jste např. půdorys této vily? Tento tvar je poté doplněn nepravidelnějšími plochami, které již lépe 
korespondují s daným pozemkem. Ale zde vzniklé terasy jste zase výrazně obalila deskami, takže vzniklá hmota 
zakrývá původně myšlenou dominantu konceptu a sama se stala dominantní hmotou. Vniklá forma je ale celkově 
dobrá a ve spojení s použitým materiálem – cortenovým plechem působí příjemně. Přestárlé topoly by se 
odstranily všechny, ten jeden před uliční fasádou by tam určitě takto nezůstal. A je pěkné, že myslíte i na 
umělecké dílo a umístila jste na pozemek sochou, jen na zvoleném místě nemá moc prostoru.  
Co myslíte tím ustupujícím podlažím v textu? Toto označení jste zvolila kvůli splnění legislativních požadavků na 
rodinný dům? Poslední podlaží je stejné jako 2.np., ani jednou vnější hranou neustupuje od převažující roviny 
vnější obvodové stěny.  
Střecha je sice zelená, ale pobytová velká terasa je celá vydlážděné, stejně tak velká část pozemku, škoda.  
Provozní řešení domu je přehledné. Trochu sem čekal i v zajímavější hru v dispozici korespondující s tvarem 
konceptu. Řešení terasy v 1. np podél celého objektu není vhodné, je úzká a nevyužitelná v celé délce. Není 
definované, kde je hranice společného pozemku a soukromé zahrady bytu 1. Chybí zakreslení spotřebičů 
v kuchyni. Opravdu je potřeba stůl pro osm lidí? Druhé dveře mezi WC a kuchyní v bytě 2 a 3. Šla by prosvětlit 
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koupelna 2.10 a 3.10? Atrium je přístupné? Nikde to není patrné. TV v horních bytech je řešena jako výsuvná, že 
v záběru od kuchyně není vidět? 
Pěkně zdokumentovaný interiér pobytové a klidové zóny v rámci vizualizací. Interiéry jsou moderně řešené, 
včetně i atraktivních dveří na celou světlou výšku místnosti. 
Jaké jsou orientační náklady na stavbu dle obestavěného prostoru?  
Koordinační situace nemá jasně patrnou hranici pozemku, okótované odstupy. 
Co vás vedlo k založení na pilotách? Proč je terasa na terénu řešena takto masivně se základem, nešla by udělat 
jednodušeji? Mohlo by být odvodnění střechy řešeno jednodušeji v obvodové stěně? 
Co alternativní zdroje energie, bylo by možné aplikovat? 
Celkově dobrá práce. 
 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Datum: 15.6.2020     Podpis:  
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