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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Dívčí Hrady 
Jméno autora: Natálie Volná 
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 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.  
Práce posluchačky byla průběžná , systematická a na konzultace byla vesměs připravena. Posluchačka aktivně hledala formu 
tak, aby skutečně odpovídala svým charakterem autorčinu záměru a hlavně specifické lokalitě. Posluchačka pracovala 
výrazně samostatně, zároveň byla víceméně schopna vnímat připomínky a upozornění. 

 

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. 

Výsledné řešení forma a obsah jsou výsledkem soustavné práce a odpovídají záměru autorky. Jedná se o dům s dobře 
navrženou velikostí a s velmi dobrým měřítkem.  Komfortní řešení obytné části s dobře zónovaným obývacím prostorem s 
bezprostřední vazbou na exteriér.  Větší pozornost by zasloužilo vizuální zpracování fasád. Zpracování vizualizací bohužel 
degraduje záměr kontrastu mezi technickou fasádou z cetris desek a dřevěnou fasádou pobytové části terasy a kazí tím jinak 
velmi dobře zpracovaný koncept  domu. Provozní řešení je dobře zónované bez kolizí velikostně dobře komponované.  Velmi 
dobře je zpracovaný interiér domu. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení  odpovídá charakteru domu. Vazníková konstrukce střechy je vhodně přiznaná a vytváří základ pro vkusně 
provedený interiér. Podrobnost stavebního i technologického  řešení je na velmi dobré úrovni, dům je navržen i velmi dobře 
energeticky. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
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 na velmi dobré úrovni. Bohužel výsledný dojem kazí již zmíněné 
perspektivy 
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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, usazení  hmoty do terénu, velmi dobré měřítko  a proporce a 
kvalita interiéru. Technicky na velmi dobré úrovni. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 18.6.2018     Podpis: Ing. arch. Petr Housa 


