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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Hrdinová Anna 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Petra Novotná 
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 A - výborně 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

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

Koncept rodinného domu respektuje původní venkovskou zástavbu. Objekt dělí do dvou hmot protáhlého 
obdélníkového půdorysu zastřešených sedlovou střechou, vytváří hlavní objekt pro rodinu s dětmi a vedlejší 
objekt pro prarodiče (případně pronájem). Na hranici pozemku umísťuje garáž se skladem tak, jako jsou umístěny 
hospodářské stavby v okolí. Obrací se štíty do návsi jako převažující zástavba v obci. Oba objekty jsou vhodně 
umístěny na pozemku tak, aby v maximální míře vytvořily a využily soukromí ve východní části.  

Navržený objekt vychází z tradiční venkovské architektury s použitím moderních prvků. Štítové stěny by šly určitě 
navrhnou bez použití šikmých nadpraží, která jinak čistému výrazu škodí.  

 

Dispoziční a prostorové řešení je jasné a čitelné. Ve vstupní partii hlavního objektu chybí zádveří. Určitě by se 
autorce podařilo navrhnout garáž tak, aby se mohlo chodit do zádveří domu tzv. „suchou nohou“. Místnosti jsou 
přiměřeně velké. Vytvoření balkonu před dětskými pokoji je formální, děti se budou raději prohánět po zahradě 
nebo návsi než se dívat z úzkého balkonu na zaparkovaná auta. 

U menšího domu chybí také zádveří, dvoulůžková ložnice nesplňuje normový požadavek na minimální plochu. 

Sympatické je vytvoření krytého venkovního prostoru při vstupu do obou objektů, i zastínění jižní fasády dřevěnou 
pergolou.  

 

Technické řešení je adekvátní danému konceptu. K navrženému řešení mám několik dotazů a připomínek: 

 čím je podepřena vrcholová vaznice krovu? V řezech není ani zakreslena.  

 jaká je konstrukce schodiště?  

 jaká je skladba ploché střechy garáže, z pohledů se zdá její tloušťka nedostatečná, jak je střecha 
odvodněna?  

 dešťová kanalizace by mohla být vedena i jinou trasou než pod bazénem 

 co vedlo autorku k tomu, že navrhla jako nášlapnou vrstvu místností v rodinném domě marmoleum? 
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 komín od krbových kamen je zakreslen v jednom řezu, v pohledech zakreslen není. Jak se stanovuje výška                   

              komína na sedlové střeše? 

 jak je zateplen sokl domu a jaký je průběh hydroizolace v tomto místě? 

 ve zprávě je napsáno, že objekt bude vytápěn tepelným čerpadle a plynovým kotle. Co z toho tedy platí? 

 

 

Bakalářská práce je úplná a srozumitelná a je zpracovaná na velmi dobré grafické úrovni. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 3.6.2021     Podpis: 


