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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  RODINNÝ DŮM HOSTIVAŘ 
Jméno autora: Kristýna Soukupová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
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. 
Bakalářská práce splňuje zadání. Předložená práce je kompletní a úplná. Výkresy jsou přehledné 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.  
Studentka od prvotního návrhu vykazovala vysokou míru invence a zájem o architekturu. Od prvotního koncepčního 
návrhu měla jasnou představu o výsledku své práce a vše podřídila původní myšlence.  

 
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. 
Architektonické řešení je neotřelé a nápadité. Objekt se otáčí směrem do zahrady a přitom neponechává severní, vstupní 
část bez nápadu. Právě naopak. Vstupní část s vloženým stromem působí velice příjemně. Dispoziční řešení je jednoduché, 
logické, ve střední části jídelny poněkud naddimenzované. Ostatní prostory jsou dispozičně správně umístěny a logicky 
navázány. Veliká rozlehlost teras může být diskutabilní, ale odpovídají celkové myšlence návrhu.  
 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční řešení je podřízeno celkovému architektonickému návrhu. Konstrukce nijak neeliminuje původní architekturu, 
spíše jí dotváří.  

 
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.  
Předložená bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni. S ohledem na výtvarné schopnosti studentky, 
což dokládají předložené výkresy, jsou vizualizace poněkud ponuré a trochu ponižují celkově kvalitní návrh 
 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
BAPA je zpracována velice kvalitně a s vysokou dávkou invence. Výkresy jsou přehledné. Jedinou výtku mám 
k vizualizacím, ale ty se jistě studentka doučí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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