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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům Mělník 
Jméno autora: Jana Kremláčková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 129 Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Jiří Pošmourný 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT FSv, k 129 
 
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. 
Předložená závěrečná práce splňuje zadání 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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.  
Studentka pracovala během semestru kreativně aktivně a samostatně s velkou invencí. Plnila dané termíny. Studentka je 
schopna pracovat tvůrčím způsobem 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Architektonickým řešením studentka navazuje na architekturu blízké loděnice a vytváří tak zajímavý mezičlánek mezi 
zástavbou rybářské vesnice a loděnicí. Vnitřní prostorové uspořádání objektu je praktické.    
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Studentka použila jak klasické stavební postupy, tak nové technologie. Použití je vždy logické. 
 
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.  
Elaborát je zpracován kultivovaně, přehledně a je úplný. Po grafické stránce je zpracován výborně. 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka řešila, kromě daného programu, i některé interiéry. Jejich řešení pokládám za velice zdařilé. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 16.6.2017     Podpis: ing.arch.Jiří Pošmourný 


