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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM V LIBOCI 
Jméno autora: Jakub Koštýř 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa 
Pracoviště vedoucího práce: 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. 
Práce splňuje zadání bakalářské práce. 
 
 
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.  
Autor prokázal velmi dobrý přístup k tvůrčí práci. Návrh měl kontinuální vývoj, který byl doprovázen určitým hledáním 
výsledné podoby domu.  
 
 
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. 
Kvalitní koncept domu vhodně reaguje na specifika svažitého pozemku. Architektonické řešení je velmi kultivované, dům 
hmotově výborně zapadá do lokality. Drobnou výtku bych měl k tmavé fasádě, která hodně vybočuje z okolní zástavby, 
nicméně na druhou stranu pomáhá zmenšit optický dopad objektu na okolí. Fasády jsou citlivě komponovány. 
Dispoziční řešení je promyšlené a funkční. Odtržení obytného prostoru od kuchyně s jídelnou nepovažuji za praktické, 
nicméně autor si jej obhájil. Výtku mám k malému zádveří, koupelnám a šatnám řešeným bez denního světla.  
 
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a materiálové řešení je perfektní.  
 
 
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 úplná, přehledná, s výbornou grafikou. 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jakub Koštýř zpracoval velmi dobrou bakalářskou práci.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
Datum: 15.6.2017     Podpis:  


