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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Na Hanspaulce 
Jméno autora: Linhartová Kateřina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Doc.Ing.arch.Luboš Knytl 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Zadání je splněno v celém rozsahu. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 

Velmi samostatná práce a aktivní přístup. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 

Výsledné řešení považuji za hmotově zdařilé zejména z nejexponovanějšího uličního pohledu a dispozici nechybí 
přehlednost, funkčnost i určitý vtip. Upřímně považuji trochu za zbytečné instalovat zvedací zařízení (v projektu chybně 
označené za výtah), propojující pouze 2 ze tří úrovní, ale určitou kvalitu to provozu přináší. Uspořádání zahrady v úrovních 
na pozemku s tak velkým rozdílem výšek považuji za zdařilé. 

 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
 

Konstrukční řešení je možné, ale provázání hmotového, dispozičního a konstrukčního řešení není na příliš dobré úrovni. 
Nicméně autorka představuje v pečlivě vypracované dokumentaci možné řešení problému. Tepelnou izolaci pod podlahou 
suterénu, ve kterém je pouze garáž a technické zázemí, považuji za zcela zbytečnou. Technika prostředí staveb je v konceptu 
představena na požadované úrovni a opět přehledně graficky prezentována. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
 

Práce obsahuje všechny požadované součásti, je srozumitelná, přehledná, graficky kvalitní. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Posluchačka v závěrečné práci velmi hezky graficky prezentuje rodinný dům, při jehož tvorbě prokázala cit pro 
formu, schopnost zvládat prostor, ale zároveň bohužel i trochu menší respekt ke konstrukčním zákonitostem 
stavebního řemesla. Byl bych velmi rád, kdyby případné další studium na magisterském programu A+S, ke 
kterému jí rozhodně doporučuji, využila především k pochopení těchto zákonitostí a získání tohoto respektu, který 
je tak důležitým prvkem naší krásné profese. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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