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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM „MEZI LÍPAMI“ 
Jméno autora: JAKUB VAŠEK 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Prof.Ing.arch.Tomáš Šenberger 
Pracoviště vedoucího práce: 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. 
Zadání práce bylo splněno, nad rámec požadavků množství vizualizací interiéru. 

 
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.  
Kreativní, talentovaný student, zcela samostatný, s drobnými výpadky docházky. 

 
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. 
Mimořádně silný koncept domu, přesvědčivá, elegantní architektura, dobře strukturované dispozice. Potřeba dodržení 
konceptu měla za následek některé drobné závady uživatelských kvalit domu (nedostatek úložných prostorů, prosklené 
přízemí, otevřené garážové stání) nebo nedostatek požadovaného počtu dveří (WC x obytný prostor). 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Ocelová konstrukce (sloupky, nosníky, trapézový plech) je logickou odpovědí na architektonický koncept (i když postrádám 
nějakou formu zavětrování), ale nesrozumitelné je použití monolitické ŽB obvodová stěny na části druhého podlaží (zvláště 
v kombinaci s dřevěným obkladem) nebo monolitické ŽB schodiště. 

 
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.  
Velmi dobře vypracovaný elaborát, množství obrazů (12 x interiér!), přesvědčivé vizualizace exteriéru, 2D výkresy poněkud 
nevyváženě prezentované. Vtipný časopisecký článek. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Silný architektonický koncept dotažený do přesvědčivého výsledku. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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