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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům  
Jméno autora: Bernadeta Szalaiová 
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 svědomitě, práci pravidelně konzultovala. Architektonické řešení mělo komplikovanější vývoj, 
nicméně autorka od začátku jasně směřovala k vytčenému cíli, kterého se jí podařilo dosáhnout.  
 
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. 
Hlavní cíl autorky - vytvořit příjemné vícegenerační bydlení - byl naplněn. Použití tradičního obkladu z cihelného pásku na 
fasádách zajišťuje objektu útulnou a obytnou atmosféru. Architektura objektu je střízlivá, zdařile založená na kontrastu 
vodorovných, resp. šikmých linií stropů a střech s plochami režného zdiva. Autorka do prostoru zahrady navrhla skleník, 
který vhodně doplňuje celý soubor. 
Dispoziční řešení je funkční, provoz v domě je dobře vyřešen. Přesto zde vidím několik drobných nedostatků: v 1.PP dochází 
ke kolizi točitého schodiště s dveřmi do skladu. V bytě B chybí ve vstupní části šatna. Propojení obou obytných částí je 
praktické, ale přes spíž ne zcela důstojné. Koupelna u dětí v patře je u fasády, ale postrádá okno. 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Konstrukční a materiálové řešení je logické, objekt má jasně rozvržený, podélný stěnový konstrukční systém. Sloupky 
v zádveří by vzhledem k jejich rozměrům nešlo vyzdít z navrženého zdiva. V textové části i ve výkresu chybí podrobnější 
informace o materiálu obvodového zdiva. Asfaltový pás na střeše nelze pokládat na geotextilii.  
 
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 precizně a přehledně zpracovaná, graficky na výborné úrovni. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bernadeta Szalaiová zpracovala kvalitní projekt rodinného domu s důrazem na pohodu bydlení.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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