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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Matouš Koudelka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Jaromír Kročák 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

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

Díky soustavné a aktivní práci všech studentů mé skupiny se podařilo dospět ke zdárné podobě bakalářských prací 
na vysoké úrovni jak faktické a technické, tak grafickým zpracováním. Za jejich přístup k dané úloze studentům 
náleží moje poděkování. Skupina studentů, které jsem měl tento semestr v ateliéru, byla složena z odpovědných a 
nadaných posluchačů. Každý k zadání přistoupil se svou vlastní představou o rodinném příměstském bydlení.  

U studenta Matouše Koudelky je důležité uvést, že měl povolený individuální program výuky ateliéru. Přesto se 
zúčastňoval též konzultací, pokud mu to sportovní činnost umožňovala. Také jsme spolu konzultovali mimo určené 
termíny pravidelných konzultací dle možností studenta a prostřednictvím mailu. Distanční způsob průběhu 
semestru kladl na studenta zvýšené nároky, ale díky pečlivé, soustavné a aktivní práci studenta se podařilo dospět 
ke zdárné podobě bakalářské práce na velice dobré úrovni jak faktické, tak grafickým zpracováním.  

Student pracoval velice dobře, od začátku přistoupil k dané úloze zodpovědně a jeho práce byla soustavná a 
s veškerou pílí. Na konzultace byl vždy dobře připraven. Zároveň byl přístupný k mým připomínkám a 
doporučením. Konzultace probíhaly souběžně prostřednictvím mailu, kde se probíraly detaily stavebních 
konstrukcí a výsledná podoby elaborátu.  

Celková koncepce návrhu vychází z lapidárního kompaktního tvaru domu s hlavním horizontálním hranolem na 
částečně zapuštěném soklu.  

Dispozice vychází z logického rozvržení domu na zóny denní a noční, které jsou doplněné zčásti zapuštěným 
suterénem s technickým zázemím, garáží a garsonkou pro hosty, kterou je možné využívat variabilně. Student velice 
dobře využil celkem nevhodné konfigurace pozemku, který je skloněn k severu. Zúročil sklon severního svahu ku 
prospěchu základního požadavku na optimální příjemné bydlení s osluněním z jihu a zároveň s výhledy směrem 
severním.  

Student se nezalekl určité jednoduchosti hmotového řešení s rovnou střechou. Ona jednoduchost naopak vytváří 
příjemný ničím nenarušovaný dojem městského pohodlného bydlení, které bez zbytečné okázalosti navazuje na 
okolní zástavbu a plně respektuje podmínky daného místa.  
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Jedná se o velice dobře zpracovanou bakalářskou práci s pečlivým provedením též i technické části projektu, která 
nevykazuje zjevných vad a nedodělků.   

Studenta doporučuji k navazujícímu magisterskému studiu. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 3.6.2022     Podpis: 


