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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Ladislav Moravec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jana Hořická, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání.  
Předložená práce splňuje zadání s výhradami k architektonickému řešení. 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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.  
Student zásadně podcenil úvodní koncepční fázi semestru. Intenzita práce a komunikace se stupňovaly s blížícím se závěrem 
semestru, ale nedostatky konceptu a neobratnost architektonického a provozního řešení se mu nepodařilo odstranit. 
Přílišná samostatnost zde byla na úkor kvality návrhu. 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

D - uspokojivě 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Architektonické řešení je výsledkem nepochopení principů a mechanické aplikace tradičních architektonických prvků a 
prostorových regulativů CHKO. Potenciál hmotového uspořádání utvářejícího vnitřní dvůr je nevyužitý. Provozní řešení 
obsahuje řadu kompromisů a nedostatků, např. poddimenzované vstupní prostory, hlavní obytný prostor orientovaný pouze 
do dvora atd. Řešení zahrady je spíše formální. 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Zvolené technické řešení je přiměřené a funkční. 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - 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, dostatečně propracovaná. Grafická úroveň je dobrá. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Architektonické a provozní řešení je nekoncepční, technické řešení dobré a grafická úroveň práce průměrná. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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