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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům  
Jméno autora: Jana Doležalová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
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. 
Bakalářská práce je úplná a splňuje zadání. 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 velmi samostatně, od začátku měla jasnou představu o programu a způsobu zástavby zadané parcely. 
Finální podoba exteriéru a interiéru si vyžádala drobnější korekce na konzultacích. Autorka prokázala schopnost samostatné 
tvůrčí práce a zájem o celý obor. 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Jde o velmi reálný a kultivovaný návrh vily na Hanspaulce. Princip terasového uskakování hmoty je pro tuto lokalitu typický. 
Chválím fasádu do ulice, která velmi jednoduchými prvky vyjadřuje velkorysost a eleganci objektu. Drobné výhrady mám 
k dispozičnímu řešení: schodiště lemované zdmi ve 2.NP znamená stísněný prostor haly, nadbytečné výměry teras a rovněž 
poněkud nadbytečné výměry jednotlivých místností. 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a materiálové řešení je zvládnuté. V řezu A-A prochází výztuž obvodových stěn hydroizolací. Ve skladbě 
střešního pláště je nedostatečná tloušťka tepelné izolace. 
 
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 úplně a velmi přehledně zpracovaná, graficky na vynikající úrovni. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jana Doležalová navrhla velkorysý rodinný dům, který velmi dobře reaguje na zadanou lokalitu pražské 
Hanspaulky.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
Datum: 3.6.2019     Podpis: 


