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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Jakub Kochman 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jana Hořická 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání.  
Předložená práce splňuje zadání, grafická úprava je nadstandardní. 
 
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 pracoval v průběhu celého semestru velmi samostatně a cílevědomě. Ve všech fázích návrhu prokázal schopnost 
tvůrčí práce a zodpovědnost k vlastnímu konceptu i termínům. Z osobního kontaktu i odevzdané práce je evidentní kreativní 
přístup a nesporný grafický cit.  
 
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. 
Kvalitní architektonické řešení je založeno na výtvarně silném konceptu „černého domu“, který vychází z otisku, tvarů a 
prvků tradiční lokální architektury, ale přináší jednoznačně soudobý výraz. Vnitřní prostorové uspořádání je kreativní, ale 
místy lehce komplikované, např. složitě tvarovaný centrální vstupní prostor.  
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Stavebně-technické řešení je promyšlené, propracované a okořeněné praktickou zkušeností. 
 
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 srozumitelná, přehledná, graficky velmi příjemná. Dokumentace je zpracovaná pečlivě a velmi podrobně 
propracovaná. V takovém standardu práce by si více péče zasloužily snad jen vizualizace, např. interiérová vizualizace vůbec 
neprodává vnitřní prostorové kvality návrhu.  
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Celková úroveň práce je vysoká, ve všech částech vyrovnaná. Grafická prezentace je nadstandardní.  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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