
POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  
Jméno autora: 
Typ práce: 
Fakulta/ústav: 
Katedra/ústav: 
Vedoucí práce: 
Pracoviště vedoucího práce: 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce Zvolte položku. 
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. 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce
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. 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního 
a prostorového uspořádání 
Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 

Kvalita technického řešení
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete 
se ke grafickému zpracování práce.  
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Kvalita technického řešení 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm 

Datum: Podpis: 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 


	Prázdná stránka

	Vložte komentář1: Výkresy přílohy TZB jsou nesrozumitelné a v podstatě nečitelné.
	Vložte komentář2: 
	Vložte komentář3: 
	Klepněte sem a zadejte text1: Rodinný dům
	Klepněte sem a zadejte text3: Katedra srchitektury
	Klepněte sem a zadejte text2: Ekaterina Badeynova
	Klepněte sem a zadejte text4: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
	Klepněte sem a zadejte text5: Katedra srchitektury FSv
	Vložte komentář4: 
	Vložte komentář5: Dtto: Výkresy přílohy TZB jsou nesrozumitelné a v podstatě nečitelné. Hlavní vizualizace ve směru ze zahrady je špatně čitelná a nevypovídající.
	Zvolte položku3: [C - dobře.]
	Zvolte položku4: [C - dobře.]
	Zvolte položku5: [C - dobře.]
	Zvolte položku6: [D - uspokojivě.]
	Zvolte položku1: [splněno s menšími výhradami]
	Zvolte položku01: [bakalářská]
	Zvolte položku02: [Fakulta stavební (FSv)]
	Klepněte sem a zadejte datum: 16.6.2018
	Zvolte položku2: [C - dobře.]
	Vložte komentář6: Návrh Ekateriny Badeynove je založen na principu rozříznuté hmoty, respektive dvou hmot oddělených krytým exteriérovým schodištěm. Bakalářská práce splňuje zadání, i když v minimálním rozsahu. Oceňuji snahu a aktivitu posluchačky v průběhu bakalářského semestru. Práce byla často a výrazně konzultována, výsledné řešení je výsledkem řady nezbytných korekcí. Schopnosti autorky na začátku semestru nebyly totiž zcela v souladu s požadavky na samostatné a kreativní zpracování BP. Práce splňuje základní předpoklady BP. Prostorové  a funkční řešení domu je po konzultacích vyhovující. Grafické zobrazení však považuji za příliš schématické, pohledy nejsou zcela vypovídající, není jasné řešení prosklených ploch - otevírání, stínění. Technické přílohy (především TZB) jsou nesrozumitelné.Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě. Doporučuji klasifikaci C až D podle úrovně obhajoby.


