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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Aneta Poláková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jana Hořická, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce splněno 
Předložená práce splňuje zadání, dokumentace návrhu je kompletní, přehledná a srozumitelná. 

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Studentka pracovala aktivně, samostatně a zodpovědně v průběhu celého semestru. Ve všech fázích práce prokázala 
zodpovědnost k termínům, otevřenost ke kritice a schopnost revidovat a dále posouvat svoji práci.  

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Předložený návrh vychází z územní studie, která byla součástí zadání a adekvátním způsobem reflektuje urbanistické 
podmínky i specifické požadavky stavebníka (zadání). Kladně hodnotím posun archetypu venkovského domu se sedlovou 
střechou ve smyslu současných nároků na bydlení a architektonickou formu. Provozně prostorové řešení je koncepční, 
kombinuje návrhovou jistotu v některých částech domu – jednoznačná představa o atmosféře hlavního obytného prostoru 
 a hledání vhodného kompromisu v jiných částech.  

 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Stavebně technické řešení je vhodně zvoleno a dostatečně zdokumentováno. Řešení TZB je přiměřené navrženému domu 
a omezením lokality, obsahuje pouze drobné nedostatky ve výkresové dokumentaci.  

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Práce je srozumitelná, přehledná, dobře strukturovaná. Dokumentace je zpracovaná pečlivě, až na drobné nedostatky 
způsobené zřejmě časovou tísní v závěru práce (např. zobrazení koupacího jezírka v půdorysu, natočení severky 
v koordinační situaci, nedostatečně výrazné výkresy elektroinstalace). Grafické zpracování je příjemné, snad jen 
exteriérové vizualizace mají rezervy v propracování.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce je na velmi dobré úrovni, zpracovaná koncepčně a zodpovědně, s mírně podceněným závěrečným 
zpracováním výstupů. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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