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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Ondřej Čeliš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 
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. 
Předložená závěrečná práce splňuje zadání. 

 
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.  
Příkladný student. Aktivní, kreativní a samostatný. Jeho schopnost vnímat prostředí, vyhodnotit zásadní motivy a aplikovat 
je novou formou je ojedinělá. Má dobré orientační schopnosti, představivost a vynikající cit pro prostor a jeho působení.  
Prokázal rozsáhlé znalosti v oboru a zájem získávat nové poznatky. Je výtvarně zdatný. 

 
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. 
Z hlediska urbanistického i architektonického navazuje na stávající zástavbu. Soudobým způsobem prezentuje 
charakteristické rysy typických činžovních vil v okolí. Užívá novodobé materiály. Dispoziční a provozní řešení je 
bezkonfliktní a pohodlné. Prostorové řešení citlivé. Dominance obytných prostorů orientovaných směrem do zahrady je 
podpořena kromě výšky atraktivním proskleným zvlněným průčelím s terasami, na rozdíl od doplňkových a servisních 
prostorů, které jsou orientovány k pevně uzavřenému, strohému uličnímu průčelí. Prostorové působení výrazně ovlivňují 
novodobé materiály a prvky, dodávající interiérům charakter doby. 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Volba a návrh technického řešení je adekvátní charakteru stavby. Technická dokumentace je zpracována pečlivě a 
obsahuje všechny požadované části.  

 
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 a srozumitelná a zpracovaná na vysoké grafické úrovni. Vynikající kvality dosahuje jak architektonický návrh 
objektu, tak jeho zpracování po stránce jazykové i obrazové. Úroveň zpracování je nadstandardní.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Kvalitní závěrečná práce, prokazující schopnost absolventa samostatně navrhovat vynikající architekturu. Jeho 
pracovitost, zvídavost, šikovnost i sebereflexe jsou vlastnosti, které dávají předpoklad výborného uplatnění 
v oboru. 
Doporučuji udělení žluté karty. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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