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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Venkovský rodinný dům Romanov 
Jméno autora: DAVID FEDA 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Jan Pustějovský 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
 

Student je pracovitý, má zájem o obor. Při práci potřebuje podporu ve formě konzultací. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

C - dobře 

 

Originální koncept malého venkovského domu pro specifickou klientku na omezeném prostoru. Měřítko a kompoziční 
uspořádání je vzhledem ke kontextu zvoleno správně. Návrh dobře reaguje na morfologii terénu i světové strany. 
Respektuje regulativy CHKO i požadavky územní studie. Byl by projednatelný. 
Výtvarný koncept je poměrně jednoznačný. Rozpačité jsou proporce některých prostorů – zejména vstupní přístřešek, 
dětský pokoj v podkroví. Stálo by za to řešit část střechy nad stáním jako transparentní a tudy také pustit světlo do 
interiéru podkroví. 
Nejsem přesvědčen o vhodnosti členění už tak malého obytného prostoru výrazným interiérovým prvkem knihovny – na 
rozdíl od vizualizace budou police plné knih. 
Ve sklepě není podchozí výška! Tvarování stropu sklepa jako segmentovou klenbu působí jako anachronismus. 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Realistické konstrukční řešení. Řešení některých detailů je schematické. Skladby vykazují v návrhu rezervy. Ocelové profily 
v žb stropu sklepa jsou nadbytečné. 
Návrh TZB je přiměřený. Chybí větrání a odkanalizování sklepa. 
 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
 

Práce představuje srozumitelný, úplný elaborát na dobré grafické úrovni. Koordinační situace je schematická, výkres 
komplexního detailu postrádá podrobnější popisy. 
Výkresy TZB jsou schematické, hůře přehledné.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Originální architektonický koncept doložený realistickým konstrukčním i technickým návrhem. Oceňuji osobní 
posun studenta v průběhu zpracování práce.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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