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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH 
Jméno autora: Barbora Frysová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 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 splňuje zadání. 
 
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.  
Autorka pracovala samostatně, se zaujetím pro věc. Prokázala schopnost tvůrčím způsobem pracovat. Oceňuji její jasně 
formulovaný názor na požadovaný způsob a styl bydlení na zadané parcele.  
 
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. 
Jednoznačný a logický koncept objektu zasazeného v prudkém svahu. Dům pečlivě reaguje na specifika pozemku a jeho 
orientaci ke světovým stranám a výhledům. Z celkových proporcí a kompozic fasád je cítit autorčin smysl pro estetiku            
a snaha vytvořit útulné a příjemné bydlení v přírodě. Dispoziční řešení je logické a zcela funkční. Drobnou výtku mám 
k řešení hlavního vstupu do domu, kdy dlouhé zádveří vede ke schodišti bez denního osvětlení. Koupelna v ložnici rodičů je 
stísněná a špatně použitelná. Koncepty interiéru a kryté terasy dokládají naplnění vytyčených cílů v oblasti komfortu a stylu 
rodinného bydlení. 
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je bez výhrad, snad s výjimkou absence stínicích prvků na jižní fasádě. 
 
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. Graficky je práce zpracovaná na profesionální úrovni. Zdařilé jsou vizualizace, které prozrazují estetické cítění 
autorky. V půdorysu 2.NP chybí znázornění venkovní kryté terasy.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Barbora Frysová zpracovala výborný projekt rodinného domu. Výsledek práce prokazuje její schopnost vytvořit 
přesvědčivou architekturu pro současné bydlení v přírodě. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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