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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Bohdalec 
Jméno autora: Jan Červenka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 katedra architektury 
Oponent práce: Ing. arch. Vladimír Gleich 
Pracoviště oponenta práce: K129 katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Vložte komentář 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Výhrady mám k nekreativnímu architektonickému řešeni a některým chybám v dispozičním řešení a k řešení interiéru. Viz 
níže. 
 

Zvolený postup řešení nesprávný 
. 

Dle mého názoru, již v anotaci deklarována zásadní chyba v uvažování ..cituji… „Mým záměrem bylo co nejvíce se adaptovat na 

tradiční řešení staveb v této části.“ 

Známý architekt Frank Lloyd Weber již před padesáti lety řekl … každý architekt musí být originálním poetou, který funkčně- uměleckým 
vyjádřením vypovídá o své době, o svém věku, o svém dni. Tato práce vypovídá o naší době bohužel velmi špatnou řečí. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
 
Práci je po stránce technicko stavitelské asi na požadované úrovni, po stránce architektonické jde však o děsivě bezradný 
pokus, jak do dané lokality, tak dnešní doby naprosto nevhodný. Dispozice ve 2.NP –  z ložnice rodičů bez WC, je nutno zcela 
nevhodně , chodit přes halu do dětské části, pracovna č.m. 2.14 - 41,3 m

2  
pouze dvě pracovní místa s předimenzovanou 

kuchyňkou, interiéry jsou syrové, nepříjemné volbou materiálu, barev. Absolutně nejsou v úrovni soudobého názoru na 
bydlení. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
 
Práce je přehledná a slabý architektonický záměr bohužel čitelný 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
 
Student využil dosavadního vzdělání pouze v oblasti stavitelské,  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Slovní hodnocení ke stupni E nepovažuji za zcela výstižné k tomuto bakalářskému projektu, ale vzhledem 
k stavitelskému řešení by nebylo fér práci označit jako nedostatečnou. Nedoporučuji však pro evidentní 
nedostatek kreativity k dalšímu studiu na katedře architektury. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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