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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Michaela Koubová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Housa 
Pracoviště vedoucího práce: K 129 

 
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. 

Práce byla beze zbytku splněna 
 

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 přistoupila k řešení zadané práce s velkou zodpovědností. Na návrhu pracovala od samého začátku samostatně a 
velmi intenzivně.  Z návrhu je patrné že se snažila o netradiční, ale také neokázalé řešení. Autorka je tvůrčí a velká část  
konzultací nebo spíše diskusí probíhala o tom jak roztřídit a zhodnotit tak velké množství impulsů ale i omezení, které 
pozemek přináší. 

 

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. 

Pozemek na první pohled atraktivní v sobě skrývá dost úskalí. Posluchačka podrobila pozemek podrobné analýze a 
vypořádala se všemi vlivy, výhledy ale i omezeními velmi tvůrčím způsobem. Prostorové a provozní řešení je i přes atypické 
tvary poměrně jednoduché a přehledné. Kompoziční a materiálové řešení stavby je zdařilé a ve svém projevu kultivované. 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a technologické řešení stavby je zcela v souladu s charakterem stavby. Řešení je navrženo a zdokumentováno 
velmi pečlivě a podrobně v celém rozsahu a kapitolách. 

 

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 zpracována v nadstandardní kvalitě a rozsahu. Grafický projev posluchačky je kultivovaný 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Mé hodnocení je ovlivněno zejména průběhem práce během celého semestru. Posluchačka pracovala intenzivně 
na hledání nejvhodnější formy i obsahu. Konzultace svědčí o samostatnosti a velmi dobrém všeobecném přehledu 
autorky k dané problematice.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


