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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Klecanech 
Jméno autora: Květa Krupičková 
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 C - 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.  
Studentka projevovala během zpracování projektu potřebnou kreativitu i schopnost tvůrčím způsobem zpracovávat projekt. 
Absolvovala potřebné konzultace s odborníky TZB. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

C - dobře 

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

Urbanistické řešení nabízí ekonomičtější využití parcely, celkem 13 malých parcel s vloženou střední komunikací spojující po 
vrstevnici ulici Na Vinici s ulicí Do Klecánek. Kompozice domů je založena na atraktivních výhledech do údolí. Dispozičně 

využívá ložnicové patro jako vstupní a zapuštěné patro v terénu věnuje obytné části domu. Kompozice domů je 
jednoduchá, přehledná a svým tvarem do L vytváří charakteristické poloatrium. 

 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Projekt je založen na standardním konstrukčním řešení, ŽB základy a stropní desky nad oběma patry, s vnitřními vyzdívkami. 
Střecha je plochá. Konstrukční řešení je funkční a odpovídá s výhradami zadaným podmínkám. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je zpracovaná graficky odpovídajícím způsobem ve stupni projektu pro SP dle platné vyhlášky. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zvolená urbanistická koncepce má sice dvojnásobnou kapacitu, avšak na úkor komplikované, v prudkém svahu 
vedené komunikace a minimalizace výměry pozemků. Dům je vyřešen vhodně, diskutabilní jsou některé 
komplikované stavební detaily (balkon před ložnicemi, vykonzolovaná ložnicová část s panoramatickým oknem 
apod.) 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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