
 

1/1 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Jaroslav Vedral 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing.arch. Michal Šmolík 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury – K129 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Student práci konzultoval s dílčími přestávkami, řešení problémů často stagnovalo a nemělo potřebný pozitivní vývoj. 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

D - uspokojivě 

Koncept zástavby nereaguje výškově ani hmotově na sousední budovy, architektonické řešení je formální hrou patrových 
objemů bez potřebné citlivosti s kontextem místa a architektury okolních budov. Stavba sama o sobě provozně a dispozičně 
funkční by z hlediska architektury mohla stát kdekoli.  Dispoziční řešení trpí některými nedostatky. Záchod přístupný 
z dětského pokoje, nebo popelnice v parteru před domem nejsou zcela pochopitelné. Prezentovaný tvar pozemku 
neodpovídá skutečnosti. 
 
Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Základní nosná kostra objektu tvořená štítovými stěnami a střední zdí provedená z železobetonového monolitu probíhá 
domem a vytváří tak logické řešení. Mírné konzolování objemů pater je proveditelné a v detailním řezu dokumentované. 
Nepochopena je montáž exteriérových deskových obkladů ze dřeva a cementotřískových desek, jež jsou místo na rošt 
aplikovány na fasádní armovací stěrku, špatně je řešena hydroizolace krytého stání , penetrace ve střešní skladbě objekt je 
založen v zámrzné hloubce atp. 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce E - dostatečně 
Odevzdaná práce je úplná, její grafická úroveň ale není dobrá. Půdorysy jednotlivých pater jsou tvarově i rozměrově 
deformovány a neodpovídají tak skutečnosti, zákres do fotografie není příliš přesvědčivý. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Slabá práce, již chybí citlivost při vnímání historického kontextu lokality, s podprůměrným grafickým zpracováním 
a chybami v zobrazení výkresů. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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