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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Lipno nad Vltavou 
Jméno autora: Jan Novotný 
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. 

Posluchač zpracoval práci ve velmi dobré kvalitě a v rozsahu odpovídající zadání. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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.  
Posluchač přistoupil k zadání velmi poctivě a zodpovědně. S jasnou představou o charakteru domu usilovně hledal jeho 
výslednou formu.  Práce se vyznačovala spíš intenzivním hledáním než zbytečným hýřením nápady. Na připomínky se snažil 
vždy reagovat. Na konzultace byl připraven. 

 

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. 

Projekt je zpracován na velmi dobré úrovni.  Celkovým konceptem autor velmi dobře zhodnotil klady a zápory daného 
pozemku. Dům se vyznačuje  dobrým měřítkem a zvolenou velikostí na daném pozemku. Prostorový koncept logicky na sebe   
řadí jednotlivé funkce a prostory. Za vstupem se otevírá schodiště s bočními průhledy, za ním se otevírá vhodně zónovaný 
hlavní obytný prostor, na prostor v 1NP navazuje společenská terasa, tak trochu schovaná před zraky cyklistů na stezce. 
Spodní podlaží si zachovává intimitu ložnicové části a přitom umožňuje individuální kontakt každého obyvatele se zahardou.. 
To celé je zabaleno do střídmích jednoduchých, materiálově odlišných dvou hmot, jejich vzájemné natočení vnáší do 
konceptu přiměřené napětí a dynamiku. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukčně je dům navržen standardně, detaily jsou zpracovány velmi podrobně, technologická řešení jsou taktéž pečlivě 
navržená a zpracování vypovídá o celkovém technickém přehledu posluchače. 

 

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 komplexně na velmi dobré úrovni, jednotlivé kapitoly jsou dobře srozumitelné a grafický projev je velmi 
kultivovaný. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce je zpracována komplexně, jednotlivé kapitoly jsou dobře vyrovnané, posluchač se projektu věnoval velmi 
intenzivně a se zaujetím. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 16.6.2017     Podpis: 


