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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Městský dům  Jičín 
Jméno autora: Andrea Vášková 
Typ práce: Bakalářská práce 
Fakulta/ústav: ČVUT- FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra/ústav: Architektura a stavitelství 
Oponent práce: Ing. arch. Iva Knappová 
Pracoviště oponenta práce: K 129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání vynikající 
. 

Zadání  bakalářské práce bylo splněno   včetně všech grafických i textových příloh na velmi dobré úrovni.  
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy vynikající 
 
 Analýza konceptu je věcně a přehledně zdokumentována a v návrhu dovedena do kvalitního architektonického i objemového řešení. Objekt je  
velikostí úměrný na pozemek a členění hmot na menší  celky  tento pocit ještě umocňuje. Jedinou nevýhodou je velké množství ochlazovaných 
ploch , což pro architekturu v podhůří Krkonoš není příliš typické. .  

 
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb vyhovující 
 
Provozní řešení je  dobře vyřešeno, je úměrné potřebám čtyřčlenné rodiny. Jediným nedostatkem je absence vstupní haly, kterou zde supluje 
zádveří a halu podesta schodiště. Z provozního hlediska je podesta pro manipulaci s předměty do podkroví poddimenzovaná. Soukromá zóna 
v 2. N.P. je vyřešena  prakticky a funkčně. Snad jen dvě čítárny v rodinném domě  jsou naddimenzované.   

 

Kvalita technického řešení  vyhovující 
 

Konstrukční  řešení je díky monolitickému železobetonu jednoduché.  Zateplení objektu je provedeno v detailech  správně, problematické se 
jeví zateplení suterénního zdiva a  jeho zakončení na základech.  

  
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce vyhovující 
 
 Studentka splnila podmínky  zadání bakalářské práce, Práce je dobře zdokumentována. Textová část je vypovídající a dobře doplňuje  
výkresovou část Grafická část je  vypovídající a na velmi dobré úrovni .  
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Projekt je zpracován   na  velmi dobré úrovni  .  Obsahově naplňuje zadání  a je  dobře čitelný. Textová část  věcně doplňuje výkresovou 
část  . Bakalářská práce je úměrná a vystihuje   objemem zadaný pozemek.   
Otázky: 
Jaké jsou podmínky pro navrhování komunikací v rodinném domě.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B  - velmi dobře 
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