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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název práce:  MĚSTSKÝ RODINNÝ DŮM JIČÍN 
Jméno autora: Andrea Vášková 
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.  
Posluchačka pracovala samostatně a iniciativně, postup práce byl konsekventní. Posluchačka prokazovala výbornou úroveň 
kreativity především ve fázi konceptu, rozpracování jí činilo o poznání větší obtíže – zvládla ho nicméně velmi dobře. 

 
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. 

Nápaditý, a zároveň vzhledem k místu i tématu práce přiléhavý koncept, posluchačka rozpracovala v poloze architektonické 
formy a detailu i dispozičního a prostorového uspořádání úspěšně, byť s drobnými dílčími rozpaky. Ty se projevují ve vztahu 
k uspořádání hlavní obytné místnosti v přízemí, v ochozu v patře a v jeho napojení na střešní terasu. Vynikající je naopak 
koncept prostorového vymezení vložené nebytové funkce. 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Přiměřeně propracované; výhradu zasluhuje zahrnutí suterénu, tvořeného vesměs místnostmi bez nároku na vytápění, do 
vytápěného objemu budovy, doloženo není vhodné řešení náročného detailu přechodu z interiéru francouzským oknem na 
terasu (prakticky) ve stejné úrovni. 

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

ke grafickému zpracování práce.  
Velmi dobrá úroveň ve všech ohledech, grafické vyznění prostorových zobrazení je diskutabilní – nikoliv však 
zásadně. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výborný architektonický koncept, jehož rozpracování poněkud zaostalo za jeho kvalitou – stále si však podrželo 

velmi dobrou úroveň. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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