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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM LOBENDAVA 
Jméno autora: Michaela FEREBAUEROVÁ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 – Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Vladimír Gleich 
Pracoviště vedoucího práce: K129 – 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. 

Pozitivem je v anotaci podrobně charakterizovaná rodina a autorčina důvěrná znalost provozu domácího nahrávacího studia. 
 

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.  
Nesmírně nadaná, schopná a kreativní studentka, kterou znám i z dřívějších ateliérů, kde vždy odevzdávala výsostně kvalitní 
projekty. Na konzultace vždy připravená s velkým objemem domácí přípravy. Běžné zpomalení vývoje uprostřed semestru. 

 

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. 

Architektonické uchopení objemu hmoty RD se podařilo dle mého názoru velice úspěšně. Objekt je řešen velmi soudobě a 
originálně, nikoliv však samoúčelně. Autorka pracuje zcela koncepčně s dynamickým střídáním průhledných a neprůhledných 
částí fasády a vymezuje si tak zcela cíleně určité výhledy z konkrétních míst s konkrétní funkcí na konkrétní partie lomu. 
Velice elegantně zvládnutá dispozice rozsáhlého domu s prostorově náročnou dispozicí nahrávacího studia, se specifickým 
provozem hostovské části pro hudebníky, nutné při kontinuálním tvůrčím období a odloučenosti objektu, jehož poloha dává 
na druhou stranu klid pro soustředěnou tvorbu. Navíc s ohledem na zaměstnanost rodičů byla do stavebního programu 
začleněna i pomocnice v domácnosti.  
Výhodou je i terasa, která poskytuje pohodlí pro společné posezení s grilováním a jiné pohledy na okolí. Vysoký komfort 
hygienických zázemí přispívá k pohodlí života v individuálně, na míru navrženém domě s báječně rozvrženými ohnisky 
činností a nadimenzování prostorů pro jejich vykonávání. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Stavební řešení, volba materiálu a technické řešení jsou na celkově vysoké úrovni návrhu. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce Zvolte položku. 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je podána velice srozumitelně, logicky, čistě, texty jsou věcně i jazykově v pořádku. Jediná drobná výtka, že vytištěné 
vizualizace a pohledy nezobrazují dostatečně věrně použité materiály, na kterých je řešení fasády postaveno. Vzhledem ke 
znalosti projektu to pro mne jako vedoucího projektu to však nesnižuje nikterak hodnotu návrhu. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Na základě všeho výše uvedeného předloženou závěrečnou práci hodnotím  

klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Poznámka:  Vzhledem k tomu, že jde o výlučnou lokalitu na úplné samotě s obrovským pozemkem a součástí RD 
jsou přidané funkce, byl zrušen po dohodě limit 10 mil. korun na realizaci. 
 
 
 
Datum: 18.6.2017     Podpis: 


