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POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Rodinný dům v Klecanech
Jméno autora: Eva Kuková
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129
Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Novotná
Pracoviště vedoucího práce: A 721

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.
Bakalářská práce splnila zadání.

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - 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.
Studentka byla v průběhu semestru aktivní, obzvlášť v jeho poslední třetině, termín prezentace dodržela a pravidelně
konzultovala.
Při tvorbě konceptu byla zpočátku hodně nerozhodná, o svých návrzích dosti pochybovala, ale ve finále byla schopna
s určitým nasměrováním vypracovat celkem zdařilý návrh.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního
a prostorového uspořádání

C - dobře

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.
V urbanistickém řešení lokality zvolila studentka zástavbu dvojdomů s rozlehlým parkem, což může přinést do daného
místa určité oživení.
Samotný dům je hmotově, prostorově i dispozičně řešen jednoduše,střídmě, nesnaží se být příliš originální.

Kvalita technického řešení B - velmi dobře
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Technické řešení je adekvátní navržené stavbě.

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.
Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni, škoda že nebyl čas prezentovat objekt i ze strany příjezdové komunikace.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

- dlouhá počáteční nejistota při hledání konceptu
- výrazný posun práce od prvotních skic k výslednému řešení

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.

Datum: 16.6.2017 Podpis: Ing. arch. Petra Novotná


