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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům - Klecany 
Jméno autora: Jiří Čech 
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 splňuje zadání. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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.  
Student během zpracování projektu pracoval samostatně, s dostatečnou tvůrčí kreativitou. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 

Po několika úvodních variantách zpracování návrhu se ustálil jasný výtvarný soudobý názor na individuální rodinné bydlení 
vyššího standardu. 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Základní železobetonová konstrukce s vyzdívkami vykazuje v náročných exponovaných detailech některé tepelně-izolační 
závady. Svým velkorysým tvarováním k jihu exponované fasády je problematické dostatečné prosvětlení místností v hloubce 
dispozice. TZB řešeno klasickým způsobem, chybou se jeví nevyužití přímého osvětlení a větrání některých sociálních 
zařízení. 

 

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.  
Grafická úroveň i prezentace je na vysoké úrovni. Práce je podaná výtvarně zajímavě, projekt splňuje zadání 
dokumentace pro stavební povolení, pozornost by si zasloužilo lepší uspořádání legend na výkresech. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Navržená skupina dvojdomů v Klecanech odráží autorův jasný soudobý moderní názor. Architektura rodinného 
domu obsahuje prostorově velkorysá řešení, diskutabilní je množství střešních teras v případě takovéhoto 
druhu rodinné zástavby. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 16.6.2017     Podpis:  


