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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům  
Jméno autora: Anna Kotoučová 
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 C - 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 byla aktivní a práci pravidelně konzultovala. Velmi brzy nalezla hlavní ideu řešení. Zpracování finální podoby si ale 
vyžádalo více času a potřebu korekcí při konzultacích. Přesto autorka projevila schopnost tvůrčí práce. 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

C - dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Kvalitní koncept domu rozděleného na dvě hmoty propojené společnou schodišťovou halou s průhledem do zahrady. 
Chválím kvalitu venkovního prostoru zahradní terasy s bazénem. Architektonické řešení je velmi kultivované. Vychází 
z kombinace omítnutých stěn a oken, propojovaných do větších kompozičních celků. Práce s panely mezi okny je však 
nelogická a způsobuje nevyváženost osvětlení jednotlivých místností - dětský pokoj má okno šíře 700mm, téměř prosklený 
hostinský pokoj vs. pracovna bez dostatečného osvětlení, okno za sprchovým koutem bez možnosti otevření. Dispoziční 
řešení je přehledné a vychází z hmotového uspořádání. Umístění bydlení pro prarodiče by bylo vhodnější ve vstupním 
podlaží - pohyb po schodišti, soukromí. Schodišťové hale v 1.PP chybí denní osvětlení. Vzhledem k velikosti domu není 
ideální volba schodišť se šikmými stupni. Terasa hlavního obytného prostoru v 1.NP má malou hloubku. 
 
Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a materiálové řešení je vhodně zvoleno. Stavebně technická část ale vykazuje některé nedostatky. Základové 
pasy jsou zbytečně vysoké, ale především jsou moc úzké, navíc jsou výkopy pro ně bezdůvodně svahovány, což by zapříčinilo 
zbytečnou nutnost pasy bednit. Železobetonové stěny v 1.PP nejsou propojeny se základovou deskou a jsou položeny na 
tepelné izolaci! Není zobrazena hydroizolace spodní stavby. 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je přehledně zpracovaná na standardní úrovni. Textová část je místy velmi stručná. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Anna Kotoučová zpracovala standardní projekt na úrovni bakalářské práce. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
 
 
Datum: 3.6.2019     Podpis: 


