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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Jakub Hasoň 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 

 

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

 

Autor záhy nalezl silný koncept, jeho dořešení však zabralo relativně hodně času a bylo nutné jej korigovat při 
konzultacích. Na druhou stranu je potřeba pochválit autora za jeho zájem o celý návrh a schopnost dotáhnout 
originální architektonické řešení do přesvědčivého výsledku.  

Právě jednoznačnost a přímočarost konceptu je nejvýraznější silnou stránkou celé práce. Zalomený kvádr, natočený 
do zahrady a k výhledům do údolí poskytuje svým obyvatelům komfort bydlení v jediné výškové úrovni. 
Architektonicky jednoznačně formulované provozní vazby, hala v kloubu zalomení hmot, dvě větve denní a noční 
části. Minimalisticky řešené fasády. Možnost proměny vizuálního dopadu stavby na okolí dosažená barevnými 
screenovými roletami.  

Dispoziční řešení je suverénní, čisté a funkční. Drobnou výtku bych měl k relativně skromným pokojům oproti 
velkorysé hale a denní části.   

Konstrukční a technické řešení je reálné. V řezech pro DSP chybí skladby podlah. Dále chybí zakreslení komína. 

Práce je úplná, přehledně zpracovaná, grafické zpracování práce je originální, tato originalita ale místy snižuje 
čitelnost práce. Schematizující grafika příliš upoutává pozornost na úkor řešeného návrhu.  

Jakub Hasoň zpracoval výbornou bakalářskou práci. Jde o architekturu s jasně formulovaným názorem na bydlení, 
která současně prokazuje jeho tvůrčí schopnosti. Vážím si jeho odvahy uchopit téma rodinného domu ne zcela 
obvyklým způsobem. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Datum: 26.5.2022     Podpis: 


