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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bydlení pro seniory, Praha 7 
Jméno autora: Slezáková Barbora 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Doc.Ing.arch.Luboš Knytl 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená práce splňuje zadání. V komentáři uveďte body, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti 
zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady či příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo naplněno v celém rozsahu 
 

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 v první polovině řádného semestru velmi aktivně, práce se vyvíjela výborně. Zdravotní problémy bohužel 
způsobily, že v práci nemohla pokračovat, požádala tedy o odložení termínu odevzdání a bylo jí vyhověno. Po uzdravení se 
k práci vrátila a bez problémů ji dokončila ve vyhrazené době. 
Autorka přistupuje k řešení velmi zodpovědně a kreativně. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení. 

Návrh považuji za kvalitní jak ve vztahu k okolnímu veřejnému prostoru, tak především k vnitřnímu prostorovému 
uspořádání. Vytváří „vlastní svět“ naplněný aktivitami a životem, který se ovšem nijak přehnaně neseparuje od života „tam 
venku“. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční řešení vychází ze standardních detailů, ostatní aspekty technického řešení jsou popsány poměrně podrobně a 
celkově je technické řešení  výborně dokumentované 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se ke grafickému zpracování.  
Práce je úplná, přehledná, graficky zvládnutá.  
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka postupovala velmi cílevědomě, samostatně a zodpovědně. Podle mého názoru má vynikající předpoklady 
k velkému profesnímu růstu. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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