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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Bibinur Kurekeshova 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. 
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. 
Předložená závěrečná práce 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.  
Velmi aktivní studentka, pravidelně konzultovala a pečlivě se na konzultace připravovala. Pracovala intenzivně a zcela 
samostatně. Je velmi skromná a pečlivá. Svojí kreativitu nejvýrazněji projevila při návrhu zahrady a interiéru ateliéru. 

 
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. 
Z hlediska urbanistického i architektonického návrh odpovídá novodobé zástavbě, objevující se v širším okolí. Svojí 
půdorysnou rozlohou je rozsáhlejší, co se týče výšky, patří k těm nižším. Z hlediska architektury se jedná o celkem zdařilou 
kompozici čistých kvádrů s orámováním vstupní partie a zahradního průčelí a s osvěžujícím prvkem venkovního schodiště 
na střešní terasu na západě. Kontrast velké prosklené stěny ateliéru a obývacího pokoje a ploch plných stěn dodává 
objektu na zajímavosti. Dispoziční a provozní řešení odpovídá soušasným nárokům na bydlení. Snad jen sklad pro 
zahradníka působí jako dodatečně vložený. Prostorovou zajímavost dodá objektu průhled od vstupu do zahrady, vyšší 
výška obytné části v přízemí  a mezonetové uspořádání ateliéru. Pochvalu si zaslouží pečlivé řešení zahrady, navazující na 
kompozici objektu.   

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Návrh technického řešení odpovídá stavbě rodinného domu. Použité konstrukce a materiály i technické vybavení je 
adekvátní takovéto stavbě. Výtku mám k tepelné izolaci garáže (asi by měla být izolována vůči ostatním prostorům v domě 
a ne vně) a vloženého skladu, který předpokládám, že nebude vytápěný a sousedí s obývacím pokojem jen 10cm příčkou. 

 
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 úplná a srozumitelná a zpracovaná na vysoké grafické úrovni. Má vysokou kvalitu věcnou, jazykovou i obrazovou. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Úplná a velmi pečlivě provedená závěrečná práce. Názorně a na vysoké grafické úrovni dokumentuje elegantní 
rodinný dům, hmotově i prostorově adekvátně členěný. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
Datum: 14.6.2019     Podpis: 


