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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Gabriela Skamenová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: katedra architektury FSv ČVUT v Praze 

 
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. 
Zadání bakalářské práce bylo plně splněno. 

 
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.  
Gabriela Skamenová je pracovitá, zodpovědná a pečlivá studentka, která k řešení své bakalářské práce přistoupila velmi 
aktivně, neměla nejmenší problém s plánovaným harmonogramem semestru a dodržováním stanovených termínů. Řešení 
své práce průběžně konzultovala i nad rámec hodin vymezených rozvrhem. Pracovala samostatně, hledala vhodné varianty 
řešení, byla otevřená diskuzi. 

 
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. 
V rámci urbanistického řešení se pokusila o návrh dvorců/hnízd, které prověřují i možnost komunitnějšího způsobu života. 
Urbanistické řešení považuji za velmi dobře zvládnuté. Architektonické řešení je vhodné pro danou oblast, kombinuje 
dřevěný obklad a lícové cihly, funkční a prostorové uspořádání domu zajišťuje kvalitní moderní venkovské bydlení 
s ohledem na energeticko efektivní navrhování. 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Zvolené technické řešení vychází ze zadání a je dobře zvládnuté. 

 
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, pečlivě a přehledně zpracovaná, ve velmi dobré grafické úrovni.  

 
 
 
 
 
 



 

2/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Příjemné, pro již realizovanou novou zástavbu okrajových částí vesnic v českém prostředí netypické, ale přesto 
k venkovu velmi citlivé uspořádání dvorcových hnízd dává předpoklad kvalitního bydlení na vesnici s vysokým 
potenciálem pro vznik sociálních vazeb a interakcí. Samotné řešení zvolené jednotky – domu je velmi dobře 
zvládnuté a plně v souladu s celkovým konceptem lokality i zadáním práce.  
Gabriela Skamenová je studentka velmi zodpovědná, pracovitá s potenciálem pro studium architektury, 
stavitelství i urbanismu. 
Práci doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení doporučuji udělení titulu Bc. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 14.6.2018     Podpis: 


