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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Venkovský rodinný dům Romanov 
Jméno autora: TEREZA FORGAČOVÁ 
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 A - výborně 
 
Studentka je nadaná, kreativní, pracovitá, zodpovědná. Práce na BP byla samostatná, bez většího zaváhání. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 

Originální koncept venkovského domu se samostatně stojícím zázemím (dílna, zahradnictví). Správným způsobem reaguje 
na morfologii terénu, světové strany a specifický charakter zástavby v oblasti Kokořínska. Návrh respektuje přísné 
regulativy CHKO a požadavky územní studie, byl by bez problému projednatelný.  
Velmi oceňuji filosofickou úvahu v úvodu práce, pojmenovala správně otázky, které by měly být zodpovězeny. 
Silný výtvarný a prostorový koncept zůstal v závěru bohužel nevytěžen. Některé detaily jej naopak oslabují. 
Oceňuji zejména kvalitu prostorového a provozního uspořádání objektů, vytvoření prostoru dvora, který správně a aktivně 
komunikuje s veřejným prostranstvím. Dále kvalitu obytného prostoru s výhledem do mnoha stran, velmi praktické, až 
pragmatické uspořádání a vybavení domu pro venkovský život. 
Rozpačitá je kompozice a proporce oken, upřednostněno je pragmatické řešení. Posun výtvarného řešení směrem 
k výrazné abstrakci, která by výsledku prospěla, zůstal bohužel pouze na půli cesty. Architektonické řešení „zářezu“ do 
obytného domu je bohužel nedotažené. 
 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Konstrukční řešení je realistické, stavebně jednoduché, systémové – standardní zděná stavba. 
Návrh TZB je propracovaný, se zvláštním důrazem na aspekty udržitelnosti. 
 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
 
Práce představuje srozumitelný, úplný elaborát na dobré grafické úrovni.  
Horší kvalita interiérové vizualizace bohužel nedokládá kvalitu návrhu vnitřních prostorů. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Velmi dobrá bakalářská práce, založená na hlubších filosofických úvahách o problematice. Originální a zadání 
přiměřený architektonický koncept doložený realistickým konstrukčním i technickým návrhem.  
Jednoznačně doporučuji přijetí studentky na mgr program A+S. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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