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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Anastasiya Kovalyshyn 
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 D - uspokojivě 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb D - uspokojivě 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 

 

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

Koncept rodinného domu s provozovnou je méně invenční. Návrh správně reaguje na tvar pozemku a morfologii 
terénu. Hmotová a prostorová kompozice je málo čitelná a přesvědčivá – poškouzjící jsou zejména vodorovné 
deskové prvky přičleněné materiálově k prostorovým dílům patra a střídání materiálů v jedné rovině. Těžkopádně 
působí masivní sloup u vstupu. Kompozice fasády menší hmoty provozovny je rozpačitá. Nepochopitelná je výška 
atiky – je záměrná? Za vysokou atikou bych možná čekal např intimní střešní zahradu s vysokou zelení, nebo 
alespoň ukrytou fotovoltaickou elektrárnu. Celkově je výraz domu rozpačitý, působí spíše jako výsledek prostého 
obalení navržené dispozice formálně navrženou obálkou. 

Provozní schema odpovídá zadání, řazení dispozice je správné. Prostorová forma interiéru – zejména obývací části 
– je málo kreativní. Není vytěžen potenciál práce s více úrovněmi v interiéru přízemí, více úrovní je spíše nutným 
zlem, reakcí na zadaný pozemek. Některá řešení v dispozici vzbuzují otázky. Podchozí a průchozí výška schodiště 
do 2.NP působí podezřele! (řez B). Proporce – výška – chodby 105 a souvisejících technických místností a zázemí – 
je skutečně cca 3,5m? jaká je výška kadeřnictví – podle výkresů a výšky oken asi někde kolem 4m?  

Škoda je, že dveře v obytné části mají jen základní výšku – užití nadsvětlíků, případně i bočních světlíků a také 
kreativní práce s podhledy by umožnily atraktivní příčné průhledy domem, světlo z více stran, kontinuitu a kontakt 
prostorů. 

Nebyl by vhodnější samostatný vstup provozovny přímo z ulice? Jak je vyřešeno parkování provozovny? (závisí asi 
na zamýšleném formátu podnikání – sousedské kadeřnictví / profesionální salon). 

Hlavní obytný prostor s kuchyní je provozně a prostorově paralyzovaný množstvím komunikačních pruhů, 
interiérový element s krbem by bylo vhodné zkombinovat se schodištěm, aby se prostor trochu uvolnil. Přestože 
je prostor relativně malý, obsahuje mnoho „zbytkových“ míst, nelze zařídit jiným, než minimálním nábytkem. 
Chodba 105 je de facto součástí obýváku, což pouze zhoršuje poměr komunikačního a užitného prostoru. 201 je 
jen chodbou, nenabízí např. žádné úložné prostory. Postrádám sezonní šatnu. Postrádám zázemí pro zahradu – 
sklad, gril, zahradní nářadí, kola, lyže… Atp. 

Návrh zahrady je povrchní. 
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Konstrukční řešení je jednoduché, systémové, realistické, odpovídá zvolené koncepci. Stropy jsou paušálně 
železobetonové – to možná není nezbytné. Bude beton alespoň někde v interiéru viditelný? Pro použití iso-
nosníku nad vstupem do zahrady z obýváku není důvod – obálka je přeci kompaktně zateplena po obvodu. 
Postrádám naopak zateplení pod vyrovnávacím schodištěm v přízemí. Základová deska 25cm je zbytečně tlustá, 
dům je dle PD založen na pasech, ty jsou snad zbytečně široké – vzhledem ke spotřebě materiálu je vhodnější pasy 
vylévat např do ztraceného bednění než takto do hrubého výkopu. 

Řešení TZB je realistické, jednoduché, dokumentované málo přehledně, na to, kolik je mu věnováno stran. Zemní 
kolektor TČ neumožňuje v navrženém rozsahu výsadbu stromů. Chybí mi úvaha o udržitelnosti – využití šedé vody, 
dešťové, fotovoltaika apod. Únikem je volba TČ jako hlavního zdroje, kolektor poškozuje zahradu – v navrženém 
rozsahu neumožňuje výsadbu stromů. Proběhla úvaha o větrání s rekuperací – minimálně na úrovni odvětrání 
hygienického zázemí? 

Práce představuje úplný a srozumitelný elaborát na standardní grafické úrovni. Vizualizace by zasloužily 
individuální výtvarný názor, rukopis autora, a také větší péči při kompozici záběrů. 

Koordinační situace je informačně řídká, málo srozumitelná. Textová část je stručná, odpovídá požadavku 
vyhlášky. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
Datum: 25.1.2021     Podpis: 


