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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům Neherovská 
Jméno autora: Jan Hrubý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K129 – katedra architektury 

 
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 a má předepsanou skladbu 

 
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.  
Student pracoval samostatně a jevil v průběhu zpracování veliký zájem o danou problematiku. Z konzultací jsou zřejmé 
technické znalosti, které ovšem poněkud brzdí v architektonickém rozletu. 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Hmotové řešení objektu navazuje na zvolený podélný tvar pozemku a odráží se také v dispozičním uspořádání. Toto je také 
jasně deklarováno ve zvoleném způsobu vertikální komunikace propojující venkovní vstupní plochy s interiérem domu. 
Hmota objektu je jasná, poněkud strohá. V předložených skicách působí objekt svěžeji a zajímavěji. 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je podmíněno prvotnímu konceptu a dispozičnímu uspořádání. Průvlaky příčného systému propíší v rámci 
interiéru a je třeba  nimi počítat. 

 
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.  
BP ja zpracována na dobré úrovni, přehledná a úplná. Pouze zvolený způsob prezentace vizualizací poněkud ubírá na 
kvalitě řešení. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
BP je zpracována na lepší standardní úrovni. Objekt navazuje na tvar a konfiguraci parcely.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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