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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Dívčí Hrady 
Jméno autora: Aneta Závodná 
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 si hned v úvodu vytvořila celkem jasný prostorový koncept stavby. Atypické řešení svědčí o dobré kreativitě 
posluchačky. Technické a dispoziční nástrahy takovéhoto řešení zvládala posluchačky postupným hledáním a zkoušením. 
Občasná nejistota byla nahrazena zvýšeným úsilím. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 

Vcelku standardní kompozice dvou hmot zde byla převedena do netradičních obloukových tvarů. Kompozice , měřítko a 
proporce domu jsou zvládnuty na velmi dobré úrovni a vytváří spolu s dispozicemi jednotný celek. Dům je velmi dobře 
usazen do terénu a vcelku dobře využívá všech atributů které pozemek přináší - atraktivní výhled, orientace ke světovým 
stranám i míru soukromí. Dispoziční řešení je v souladu s hmotovým konceptem.  

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Stavebně technické řešení odpovídá charakteru domu.  Konstrukce s průvlaky a s výraznou konzolou horní části byla 
zvládnuta na velmi dobré úrovni. Deaily jsou zpracovány pečlivě 

 

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 úplná, srozumitelná, přehledná,  graficky je práce na velmi dobré úrovni.  
 
 
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. 
Zároveň oceňuji dobře zvládnutou snahu o méně tradiční řešení. Technicky na velmi dobré úrovni. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 18.6.2018     Podpis: Ing. arch. Petr Housa 


