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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Lipno nad Vltavou 
Jméno autora: Václav Pšenička 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury - K129 
Oponent práce: Ing. arch. Eva Linhartová 
Pracoviště oponenta práce: FSv ČVUT Katedra architektury – K129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání 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 je splněno ve všech částech na velmi dobré úrovni, nenakreslený koncept založení stavby (jako 
součást konstrukčního schématu) je srozumitelný z popisu v TZ. 

          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy A - výborně 
Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení. 
Srozumitelný, zajímavý koncept dovedený do velmi dobrého architektonicko / urbanistického řešení. 

 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb B - velmi dobře 
Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 
 

Funkčně správná a dobře navržená dispozice domu využívá jedinečnost lokality, navíc poskytuje soukromý 
venkovní prostor pro relaxaci skrytý očím kolemjdoucích. Je škoda, že koupelna v rodičovské sekci je poměrně 
stísněná, v místnosti č. 6  mohlo být okno, pokud má sloužit pro vykonávání domácích prací (praní, žehlení…). 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.  
Stavebně technické řešení je v naprostém souladu s architekturou, dotažené do detailu. Postrádám schématický 
půdorys střechy s odvodněním a schéma založení objektu. 

 

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 ucelená, srozumitelná, grafické zpracování na velmi dobré úrovni. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Jasný koncept stavby s vazbou na jedinečnost lokality. 

 

Otázka k obhajobě: Provětrávaná fasáda - obkladové materiály. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm    A - výborně. 

 
 
Datum: 10.6.2017     Podpis: 


