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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům Na Špitálce 
Jméno autora: Lívia Lučková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K129 – katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce splněno s většími výhradami 
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. 
Předložená práce splňuje zadání. Zobrazení a úplnost některých výkresů by zasloužila větší pozornosti. Především se jedná 
o předložené situace a technické výkresy. Chybí energetický průkaz. 

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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 zpracovávala práci samostatně, prakticky bez konzultací. Prvotní varianty byly konzultovány pouze v konceptu a 
poté změněny. Výsledná práce nebyla vůbec konzultována. 

 
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. 
Architektura objektu je dána zvoleným dispozičním řešením a rozdělením jednotlivých funkcí. Některé prvky na fasádě 
objektu jsou spíše na efekt než funkční. Možná, kdyby došlo k určité korekci, mohl být výsledek jasnější a přesvědčivější. 
Dispoziční řešení je v zásadě správné. Prostory obytné části se mi jeví naddimenzované. Toto se týká také 2.np, kdy jednotlivé 
místnosti by mohly být plošně menší. Hlavní přístup do objektu je zakončen dveřmi na WC! 

 
Kvalita technického řešení D - uspokojivě 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční řešení odpovídá dispozičnímu uspořádání. Zvolený materiál monolitického železobetonu bude trochu dražším 
řešením, ale možným.  

 
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.  
BP ja zpracována na dobré úrovni. Bylo by dobré věnovat více času prezentaci, která ubírá jinak dobrému návrhu. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
BP je zpracována na dobré úrovni. Kdyby studentka v průběhu semestru věnovala zpracování více pozornosti, mohl 
být výsledek mnohem lepší. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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