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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Kateřina Stoulilová 
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 E - dostatečně 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 

 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)  

Jednoduchý koncept racionálního domu bez velkých výtvarných ambicí. Výtvarná koncepce založená na kompozici 
kvádrů je prvoplánová, doložená snad jen z nutnosti. Dalším rozpracováním je doložený koncept navíc 
nesrozumitelný – „hlavní kvádr“ nepochopitelně rozdělen po výšce jako „patrový dort“. Z představeného 
konceptu by se čekalo např. řešení hlavní hmoty jako superracionální kompaktní kvádr v jednom materiálu 
(omítka) a menší, přidané části v křehké dřevěné variantě. Možná je ale koncept úplně jiný – rozsáhlejší, 
perforovaná podnož přízemí, na které sedí kompaktní krabice ložnicové části. Ale ani této variantě návrh výrazem 
neodpovídá. 

Ve výtvarné koncepci je nutné počítat i s přidanými částmi – přístřešky, oplocením, zahradními objekty, atp. 
Severní a jižní „přístavky“ o sobě vůbec neví, výtvarně vzájemně nekomunikují. O oplocení nemluvě. 

Dům je situovaný na východní hranici pozemku, to je asi možné, podmíněné řízením o výjimce, zřízením nového 
dopravního napojení. Taková koncepce by zasloužila potvrdit např integrováním domu do oplocení „dům ve zdi“ 
apod. 

Provozní schema odpovídá zadání, řazení dispozice je racionální. Dispozice je správně zónovaná. Obytný prostor a 
kuchyň jsou hodně úsporné. Obývák svou šířkou skoro na hranici vyhláškou požadovaného minima. Poměrně 
velkou část přízemí zabírají komunikační a servisní prostory. Ideální není sdílení domácího wc s kanceláří. Vysunutí 
zahradního skladu mimo hlavní hmotu a kompaktnější řešení místnosti pro haustechniku by celou situaci uvolnilo. 

Terasa v patře asi nebude úplně atraktivní (do ulice, na sever, vstup jen z ložnice). 

Nastavený standard – vnitřní povrchy, zařizovací předměty, řešení detailů interiéru – jsou základní, působí 
stavitelsky, na minimální úrovni. 

Není jasné, proč je konstrukční výška 3,5m, proč je v přízemí paušálně osazen podhled 30cm!? – vede to 
k zbytečně obestavěným metrům, zbytečně dlouhým schodům, divným detailům na fasádě, atd. 

Nadpraží oken jsou při pohledu zevnitř hodně vysoká, zvolená konstrukční varianta by jistě umožnila i vyšší okna. 
Dtto v patře, zde paušálně „sedací“ parapety – proč? Řešení interiéru na to nereaguje. Okna musí mít zábradlí… 
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Návrh zahrady je nulový! 

Konstrukční řešení je systémová dřevostavba z masivních CLT panelů. Poměrně sofistikované (a nákladné) 
konstrukční řešení kontrastuje se stavitelským prostorovým a dispozičním řešením. Dům by velmi dobře „uměl“ 
úplně základní konstrukční varianty dřevo/cihla, považoval bych to vzhledem ke zvolené formě za pravdivější. 

Pnutí stropních konstrukcí dle doložených schemat nedává vždy smysl. Rozpony jsou tak malé, že není nezbytné 
měnit v každém poli směr pnutí. 

Postrádám nějakou část konstrukcí v interiéru s velkou tepelněakumulační schopností – příčky z nepálených cihel, 
hliněné omítky…apod. 

Řešení je sympatické z hlediska použití přírodních materiálů na bázi dřeva, je kladen velký důraz na udržitelnost a 
minimalizaci uhlíkové stopy, detaily jsou propracované po technické stránce. 

Návrh TZB je propracovaný, realistický. Vodu do koupelny nad kuchyní by asi bylo úspornější přivést z přízemí. 
Vzhledem k délkám rozvodů bude asi nezbytná cirkulace. Rozvody vody k WC budou zdvojené. Není zakreslena 
domovní čistírna šedých vod. Realistické a rozumné je řešení kombinace vytápění el. rohožemi a 
vzduchotechnicky. Nejsem přesvědčen o nezbytnosti použití bateriového úložiště. Přívod větracího vzduchu by 
mohl být doplněn pasivním kolektorem pod domem.  

Práce představuje úplný elaborát na slabší grafické úrovni. Vizualizace by zasloužily individuální výtvarný názor, 
rukopis autora. Architektonická situace v části studie nenese v zásadě žádnou informaci. Výkresy studie jsou 
vyvedeny v „defaultní“ grafice, bez jakékoliv umělecké ambice. Koordinační situace je v minimálním rozsahu. 
Textová část je v pořádku, odpovídá požadavku vyhlášky. Výkresy tzb jsou přehledné, prezentované v kompaktní 
formě, vzt pouze v energetickém schema. Statické schema málo přehledné, chybí základní kóty. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
Datum: 25.1.2021     Podpis: 


