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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Viladům Novolíšeňská Brno 

Autor práce:  Ondřej Veselý 

Oponent práce: Ing. Arch. Adam Erben 

Popis práce: 

Obsahem bakalářské práce je návrh viladomu v okrajové části města. 

Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1.PP pochybuji nad ekonomičností projektu. Budovat podzemní patro kvůli čtyřem 

parkovacím místům? Z toho tři mají téměř samostatné vjezdy. Tam, kde je číslo „001“ vznikla 

velká (drahá) prázdná plocha. 

1.NP ta pergola je tam tak trochu navíc. Umístěná na osu těch dveří, ale od každého rohu 

budovy jinak. Jak bude vypadat jsem se z pohledů nedozvěděl. Vizualizaci pergoly se autor 

vyhnul. Je to škoda, mělo se s tímto prvkem více pracovat. V kuchyni lednička umístěná 

naproti dřezu zaručí uživatelům neustálé přebíhání. 

2.NP ve zprávě je psáno, že jde o nadstandardní byty. Nejsem si jist, jestli pračka ve sdíleném 

prostoru kuchyně a obývacího pokoje je znakem nadstandardního bytu. Autor opět umístí 

ledničku co nejdále od dřezu. K čemu slouží balkón hluboký 80cm? V ložnici na vyvětrání peřin 

a u jídelního stolu na cigaretu? Poměr cena konstrukce a praktické využití není příznivý. 

3.NP v čem je výhoda, že 302 je již součástí bytu? 307 má tak velká okna, že se tam už nic 

jiného nevejde. Opravdu musí mít ložnice okno na sever i na východ? Ve 308 kudy povede 

odpad z pračky? Jak se bude využívat 80cm hluboký balkónek ve 309, když je hned vedle 

velkorysá terasa? 
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Pravá půlka severní fasády? 

Nevyváženě na mě působí i východní pohled. Vše je napravo (arkýř a balkónky). 

Západní pohled prezentuje, mimo jiné, již zmíněnou pergolu. Jak se budou umývat okna 

schodiště, když jsou jen na ventilačku? 

Výkres C15 zobrazuje modřínové palubky v úrovni 0,000 beze spádu ke žlabu? Jak se tam ten 

žlab bude vůbec montovat, opravovat měnit? Možná, že to nejsou palubky, ale prkna se 

spárami. Voda jimi proteče přes štěrk na izolaci a ta odvede vodu nějakého sběrného kanálku, 

který prostupem přes… To by byl zajímavý stavební detail.  

Závěr: 

Z celé práce mi zůstal průměrný dojem. Výrazovými prostředky zde autor nehýří. Existence 

balkónů mě nepřesvědčila ani praktičností, ani výrazem. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  20. února 2019               Podpis oponenta práce………………………………… 


