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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název práce:  RODINNÝ DŮM V JIČÍNĚ 
Jméno autora: Jakub Lokajíček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Michal Šourek 
Pracoviště vedoucího práce: K129 katedra architektury 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 
Splnění zadání práce splněno 
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. 

Zadání práce splněno bez výhrad. 

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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.  
Posluchač pracoval samostatně a iniciativně, s dobrou úrovní kreativity. 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 

řešení. 

Spíše rutinní koncept posluchač zdařile rozpracoval v poloze funkčního uspořádání i dispozičně prostorového řešení. 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení domu má velmi dobrou úroveň, přesto, že se posluchač nevyvaroval některých chyb: neujasněné zůstalo 
vymezení vytápěného a – případně – nevytápěného objemu domu, dokumentace neukazuje, jakým způsobem je – nebo 
není z tepelného hlediska oddělen například prostor garáže, řez v úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení ukatuje 
tepelnou izolaci (v dostatečné tloušťce?) v úrovni podlahy suterénu, v úrovni podlahy přízemí již nikoliv – přesto, že řez je 
veden místnostmi, které není třeba vytápět (technickou místností, skladem …), architektonický půdorys neindikuje, že by 
tyto místnosti – nebo garáž - byly tepelně odděleny od – například – posilovny … 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  

ke grafickému zpracování práce.  
Práce je přehledná, srozumitelná ve všech částech, má velmi dobrou až výbornou grafickou úroveň. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Zdařilá bakalářská práce. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
Datum: 16.6.2016     Podpis: 

           


