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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Pavla Hanousková 
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 velmi zodpovědně již od samého začátku. Na návrhu pracovala zcela samostatně a 
velmi intenzivně.  Autorka měla již od počátku poměrně jasnou představu o formě, která vyplynula z důkladné analýzy 
pozemku a prohlídky okolí. Konzultace a diskuse nakonec spočívali převážně v hledání nejlepšího řešení ze všech dobrých. 
Autorka věnovala také velkou pozornost hledání nejlepšího grafického vizualního projevu. 

 

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. 

Autorka po zralé úvaze zvolila poměrně standardní formu a kompozici architektonického a urbanistického řešení. Shoda 
formy s funkčním řešení byla v tomto případě samozřejmost. Velký důraz autorka kladla na výsledné barevné materiálové 
řešení , na proporce měřítka a architektonický detail. Velmi kultivovaný projev je zřejmý zejména z návrh interiéru 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a technologické řešení stavby je zcela v souladu s charakterem stavby a je výrazem všeobecného, velmi dobrého 
přehledu autorky o dané problematice. 

 

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.  
Posluchačka projevila velký zájem o zadanou práci a pracovala na projektu velmi intenzivně. V konzultacích jsme 
se často vraceli k řešením se kterými posluchačka opakovaně nebyla spokojena. Výsledkem je velmi dobrý projekt 
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zpracovaný v nadstandardním rozsahu a ve vynikající grafické podobě. Velmi dobře hodnotím zejména kvalitu 
vnitřního prostoru a interiéru. 
Projekt navrhuji a udělení Žluté karty 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


