
POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  
Jméno autora: 
Typ práce: 
Fakulta/ústav: 
Katedra/ústav: 
Vedoucí práce: 
Pracoviště vedoucího práce: 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce Zvolte položku. 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady 
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval  
a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat. 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního 
a prostorového uspořádání 
Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 

Kvalita technického řešení
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete 
se ke grafickému zpracování práce.  
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Kvalita technického řešení 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm 

Datum: Podpis: 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 


	Prázdná stránka

	Vložte komentář1: 
	Vložte komentář2: Studentka neprojevovala zvláštní aktivitu a konzultovala jen velmi omezeně. Ale nedá se jí upřít naprostá samostatnost a kreativní myšlení a projev.
	Vložte komentář3: Návrh objektu je jak po urbanistické, tak architektonické stránce velmi kvalitní. Dispoziční i provozní řešení je bezkonfliktní. Oceňuji osobitost návrhu ve vytváření intimnějších zákoutí v rámci společenského prostoru, i když v některých případech působí až velmi skromně (kout s tv, odpočívárna sauny na schodech).
	Klepněte sem a zadejte text1: Rodinný dům Nebušice
	Klepněte sem a zadejte text3: 11129
	Klepněte sem a zadejte text2: Anna Hoffmannová
	Klepněte sem a zadejte text4: Ladislav Tichý
	Klepněte sem a zadejte text5: 11129
	Vložte komentář4: Konstrukční a technické řešení až na drobnosti (jaké dřevo, cirkulace) odpovídá kvalitě architektonického návrhu. 
	Vložte komentář5: Práce je srozumitelná, názorná, vynikající grafické úrovně.Kvalitní je po stránce věcné, jazykové i obrazové. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout kvality vizualizací.
	Zvolte položku3: [C - dobře.]
	Zvolte položku4: [A - výborně.]
	Zvolte položku5: [B - velmi dobře.]
	Zvolte položku6: [A - výborně.]
	Zvolte položku1: [splněno]
	Zvolte položku01: [bakalářská]
	Zvolte položku02: [Fakulta stavební (FSv)]
	Klepněte sem a zadejte datum: 30. 05. 2016
	Zvolte položku2: [B - velmi dobře.]
	Vložte komentář6: Velmi elegantní návrh, ovlivněný prostředím a současnými trendy. Minimalistický přístup působí lehce a čistě, o to problematičtější by bylo provedení vlastního řemesla a údržba.


