
 
POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Tereza Krystynová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák 
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 

A - výborně 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech.  
Tereza je velmi aktivní a samostatná studentka. Pracovala od začátku s velmi zajímavým hmotovým ztvárněním 
objektu, přes varianty dospěla k finální skladbě hmot, která se ještě v průběhu konzultací vyvíjela.  
Koncept vychází z dané lokality a pozemku, hmota domu ve spojení s přilehlou zdí na hranici pozemku tvoří 
bariéru mezi ulicí a jižní zahradou, kdy naopak na severovýchodní části vzniká předprostor, kterým se dům do 
ulice otevírá a na který navazuje krytý hlavní vstup umožňující i průchod do zahrady, kde se rovnou dostáváme na 
pobytové zahradní terasy. Hlavní terasa se zahradní kuchyní je chytře situována při severní uliční zdi pro 
maximální využití volného prostoru zahrady.  
Provozně je dům vymyšlen velmi dobře, dispozice je jednoduchá, přehledná, jasně čitelná. Hlavní obytný prostor 
je rozčleněn odlehčeným prvkem schodiště a je v maximální možné míře propojen s venkovním prostorem, včetně 
posuvných portálových oken. 
Výsledný návrh je vynikající a odpovídá zadanému pozemku a stavebnímu programu. 
Konstrukční a technické řešení je adekvátní danému konceptu, je zpracováno na vysoké úrovni. Technická zpráva 
je rozsáhlá. 
Bakalářská práce je úplná, srozumitelná a jsou zde i použity technické listy na profesionální grafické a textové 
úrovni. Celkově hodnotím postupný vývoj práce, kdy Tereza pracovala s hmotovým uspořádáním na této parcele a 
vytvořila moderní dům, který by si řešený pozemek jistě zasloužil.  
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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