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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům na Hanspaulce 
Jméno autora: Ondřej Sedlák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K129 – Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K129 – 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. 
Předložená bakalářská práce je kompletní a obsahuje vše dle 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.  
Student projevoval při zpracování BP velikou míru znalostí a evidentní zájem o architekturu. Konzultace probíhaly průběžně 
a vždy nad problémy, které posouvaly projekt k cíli.  

 
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. 
Hmotová koncepce vychází z okolní zástavby. Objekt svojí rozlohou i výškovým uspořádáním odpovídá stávajícím domům 
v sousedství. Jedná se o jednoduché spojení dvou hmot navzájem posunutých. Toto prolnutí umožnilo vytvoření terasy 
v západní části pozemku. Zároveň došlo k oddělení společenské a soukromé části RD. Zajímavé je propojení vstupu v 1.pp 
přes galerii s hlavním obytným prostorem. Další propojení je vytvořeno mezi 1.a 2.np pomocí galerie.  Rozložení místností 
je logické a velikostně úměrné. Výtku mám k umístění pracovny na osluněnou stranu s návazností na terasu.  

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční řešení vychází ze zvoleného konceptu. Rozpony jsou navrženy ekonomicky a logicky. Pouze průvlak vedle 
schodiště nesoucí 2.np bude muset přenést poměrně veliké zatížení. Doporučil bych vložit sloup pod jižní roh. Ve výkresu 
TZB 1.pp bych doporučil vložit vodoměrnou sestavu venkovní šachty, aby byl umožněn odečet správci sítě.  

 
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.  
BP je úplná, graficky velice pěkně zvládnutá. Výkresy jsou čitelné a logicky řazené.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Dům je navržen s ohledem na okolní zástavbu v moderní 
formě architektury. Jedná se o realizovatelný návrh. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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