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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Lipně nad Vltavou 
Jméno autora: Petra Malovaná 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing.arch. Petr Housa 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury – 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. 

Předložená práce splňuje zadání ve standardním rozsahu ve všech bodech 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.  
Posluchačka zformulovala na základě analýzy a rešerší poměrně rychle a dobře základní koncept domu.  Velmi vnímavě 
reagovala na připomínky z konzultací a velmi cílevědomě pracovala na projektu, tak aby se neodchýlila od původního 
záměru. Velké úsilí bylo věnováno dořešení detailů které by odpovídali celkovém konceptu. Posluchačka je kreativní s citem 
pro jednoduché a vytříbené řešení daného úkolu. 

 

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. 

Kvalita architektonického řešení je na vysoké úrovni,  panuje zde velká shoda mezi formou a provozním řešením. Je zde 
velmi dobře zvládnutý princip horní společensky obytné části s ložnicovou částí přízemí a vazba obou pater na exteriér a 
zahradu. Problematické je trochu řešení  otevřeného vloženého garážového stání dovnitř hmoty budovy. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je také na velmi dobré úrovni, posluchačka se musela vypořádat s poměrně složitými detaily při 
přechodech jednotlivých skladeb venkovních teras, balkónů a interiérových skladeb. Důležité detaily jsou propracovány do 
poměrně velké podrobnosti. Více pozornosti by si zasloužilo řešení základů a spodní stavby.  

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je srozumitelná přehledná,  popisy a texty jsou základní, graficky je práce na velmi dobré úrovni 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Velmi dobře hodnotím prostorový jednoduchý koncept stavby, proporce a měřítko celé stavby 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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