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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům  
Jméno autora: Natálie Pěgřímková 
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 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 pracovala se zcela mimořádným nasazením a zaujetím pro věc. Velmi si cením jejího zájmu na projektu v celém 
průběhu práce a také zájmu o celý obor jako takový. Svým návrhem prokázala schopnost tvůrčí práce. Jde o osobnost 
umělecky široce rozkročenou, což prokazuje mimo jiné svojí dráhou úspěšné fotografky.  
 
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. 
Jde o mimořádně ucelený, architektonicky vyzrálý počin. Objekt svým vnějším pojetím jednoznačně navazuje na genius loci 
Hanspaulky a hlásí se k dobrým tradicím české funkcionalistické školy. V detailech zde jasně cítíme posun do dnešní doby. 
Interiér i exteriér jsou ve vzájemné symbióze, vyzdvihl bych provoz v domě, který je perfektně vyřešen. Dále chválím návrh 
interiéru hlavního obytného prostoru, který jasně prokazuje celkové kvality návrhu. Drobnou výtku mám ke schodišti do 
bytu ve 2.NP, které by bylo vhodnější otočit o 180°. 
 
Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je propracované a na vysoké úrovni. V řezu A-A prochází výztuž obvodových stěn hydroizolací. 
 
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 přehledně zpracovaná, graficky na profesionální úrovni. Vkusné vizualizace perfektně dokumentují návrh. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Natálie Pěgřímková zpracovala nadstandardně kvalitní bakalářskou práci. Jde o výborný a komplexně zpracovaný 
návrh.   
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 3.6.2019     Podpis: 


