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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Klecanech 
Jméno autora: Pavel Kříž 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran 
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. 

Bakalářská práce kreativním způsobem naplňuje zadání. 
 

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 projevoval během zpracování projektu vysokou míru kreativity, samostatnost i schopnost tvůrčím způsobem 
reagovat na podněty a rozpracovat projekt ve variantách. Absolvoval potřebné konzultace s odborníky TZB. 

 

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. 

Urbanistické řešení na zvoleném území využívá všech potřebných forem příměstského bydlení pro mladé rodiny – řadová 
zástavba, izolované domy, dvojdomy i vily s větším pozemkem. Kapacitní návrh s vyšším počtem RD (22 domů) vyvažuje 
nutnost vybudovat technicky komplikovanou střední komunikaci v náročném terénu. Architektura vyprojektovaného domku 
je střízlivá, nekomplikovaná a odpovídá příjemnému obytnému měřítku včetně zvolených stavebních materiálů.  

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Navržené technické řešení je lapidární, technicky správné, odpovídá zadání a lze uvažovat o jeho refabrikaci. Navržený dům 
je možno uvažovat i v pasivním standardu. 

 

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 zpracována graficky srozumitelně, vhodně a v potřebném rozsahu projektu k SP. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Na nejednoduchém svažitém pozemku bylo v návrhu dosaženo příjemného obytného prostředí i kvalitního 
architektonického řešení. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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