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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům (Barrandov) 
Jméno autora: Podroužková Tereza 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 - Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jaromír Kročák 
Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT Praha, 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. 
Studentka zvolila dispozičně a hmotově velice náročný koncept stavby, který zvládla na velice dobré úrovni. Práce splňuje 
zadání bez zjevných chyb a nedodělků. Je pečlivě zpracována a obsahuje všechny přílohy požadované v zadání bakalářské 
práce, a to jak v textové, tak ve výkresové části. 
 

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.  
Od počátku práce byla studentka aktivní a vždy velice dobře připravena. Zúčastňovala se pravidelně konzultací. Postupně 
dospěla k netradičnímu pojetí RD a rozhodla se pro atypické řešení, které podrobně a velice pečlivě rozpracovávala až do 
zdárné cílové podoby. Nelehká úloha byla prověřením schopností a dovedností studentky, ale především houževnatosti a 
důsledné a koncepční práce se snahou dosáhnout maximálního správného výsledku. Práce svědčí o invenčním a tvůrčím 
přístupu studentky k dané úloze  a zároveň o odvaze a schopnosti koncepčního přístupu k řešení zadané úlohy. 

 

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. 

Přestože se jedná o více rozvolněnou formu využívající větší plochu pozemku, je beze zbytku využit potenciál atraktivního 
prostředí a přidané hodnoty místa – bezprostřední návaznost na venkovní plochy zahrady, orientace s prosluněním hlavní 
pobytové části domu a uplatnění panoramatických výhledů na panorama Prahy promyšleně umístěnými průzory. Dispozice 
pracuje s nepravidelným uspořádáním různě skloněných stěn a především obytný prostor je atraktivně rozehrán vloženou 
galerií opřenou o dvojici šikmých sloupů. Studentka s přesvědčivou orientací v prostoru pracuje velice dobře s prolínáním 
vnitřních hmot a vytváří v interiéru překvapivé a velice atraktivní průhledy, návaznosti a zákoutí. Přitom je udržena celková 
koncepce a kompaktnost domu. Zajímavé řešení venkovních přesahů stěn zužuje lem do téměř ostrých hran a tím odlehčuje 
v průčelních pohledech linii stěn a popírá hmotnost jinak konstrukčně dořešeného stěnového systému, který byl prověřen 
statikem výpočtem.   

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Stejně jako architektonická část je i technické řešení domyšleno a dopracováno do podobré úrovně. Jedná se o velice 
složitou stavbu s náročnými stavebními detaily, které studentka řešila pečlivě v mnoha variantách s vyhodnocením 
nejoptimálnějšího řešení.       

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
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ke grafickému zpracování práce.  
Odevzdaná práce je zpracována na velice dobré úrovni jak po stránce profesní, tak po stránce jazykové, obrazové a grafické. 
Je přehledná, srozumitelná a úplná.   
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Hodnotím práci komplexně jako celek. Je to výsledek opravdu odpovědného, pečlivého a profesně kvalitního přístupu 
k návrhu řešení a zpracování zadání, které bylo široce pojaté a z hlediska objemu prací a požadavků nadstandardní. Velkým 
podílem na konečném výsledku je kromě kreativního přístupu k řešení dané úlohy též důslednost a neustálé hledání 
optimální formy a technického řešení návrhu během celého semestru, odvaha studentky vydat se cestou atypického řešení. 
Jedná se o studentku s invenčním přístupem k zadané úloze se znalostmi z oboru na velice dobré úrovni. Má veškeré 
předpoklady pokračovat ve studiu.  

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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