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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM V LIBOCI 
Jméno autora: Zuzana Lahodová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa 
Pracoviště vedoucího práce: K129 
 
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. 
Práce splňuje zadání. Práce obsahuje nad rámec zadání množství 3D interiérových náhledů, které výborně prezentují dílčí 
aspekty návrhu. 
 
 
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.  
Vývoj projektu byl kontinuální, práce byla pravidelně konzultována. Autorka déle hledala finální podobu fasád, nicméně 
výsledek naplnil očekávání. Autorka prokázala kreativitu a schopnost samostatné tvůrčí práce. 
 
 
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. 
Přesvědčivý koncept domu propojeného s pozemkem. Oceňuji velmi citlivý přístup k lokalitě. Dům je neokázalý a přesto 
nabízí vysoký komfort bydlení. Promyšlené vnější i vnitřní uspořádání objektu, přírodní materiály, kultivované fasády, 
zapojení domu do krajiny - to vše jsou bezesporu klady projektu. Drobnou výtku mám k relativně velkým výměrám místností 
a k umístění francouzského okna od koupelny v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu.  
 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a materiálové řešení je zcela v souladu s architektonickým řešením. V řezu B-B je zobrazen nereálně prudký  
sklon svahu. U dřevěného obkladu fasády autorka uvádí, že latě budou kotveny na omítku?! 
 
 
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.  
Práce je zpracovaná na profesionální grafické úrovni s originálními a působivými 3D zobrazeními. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zuzana Lahodová zpracovala výbornou bakalářskou práci ve všech aspektech. Výsledkem je dům pro příjemné 
bydlení, který vhodně zapadá do řešené lokality. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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