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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Dívčí Hrady 
Jméno autora: Magdaléna Nečasová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing.arch. Petr Housa 
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. 

Závěrečná práce je zpracována v dostatečném rozsahu dle jednotlivých kapitol. Jednotlivé části jsou přehledně řazené a 
srozumitelné. 
 

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.  
Posluchačka pracovala na projektu se zaujetím a intenzivně po celou dobu semestru. Na základě analýz a rešerší si vytvořila 
jasnou představu o charakteru domu. Cílevědomá snaha o čistotu formy byla ale někdy až trochu svazující.  Výsledný tvar, 
proporce, měřítko jsou výsledkem intenzivního hledání a zkoušení a myslím že se to vyplatilo.  Posluchačka má menší 
zkušenosti s technickým navrhováním, ale usilovnou prací dotáhla výsledek do velmi dobrého stavebně technického řešení. 

 

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. 

Dům se mi líbí svojí koncepcí. Základem je jednoduchá hmota dobře usazená do terénu, hmota příjemných proporcí a 
měřítka. Hmota je usazena pevně na jednom bodě - výrazné gabionové stěně která symbolicky i prakticky odděluje 
poloveřejnou část pozemku od soukromé zahrady. Zbytek hmoty je odsazen od terénu, jakoby levitoval, balancoval  a 
dodává kompozici určité napětí.  Dispozice domu odpovídá celkovému konceptu, je dobře zónovaná, pouze vstupní část do 
domu  se zádveřím je trochu neobratně řešena a vstupní dveře kolidují s dveřmi do šatny. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a technické řešení je na velmi dobré úrovni  a odpovídá celkovému konceptu domu. 

 

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 je práce vysoké nadstandardní úrovni.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Velmi dobře hodnotím celkový koncept stavby, usilovnou práci a snahu dodržení čistoty formy 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 18.6.2018     Podpis: Ing. arch. Petr Housa 


