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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Praze 6 
Jméno autora: Juchymová Sandra 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Doc. Ing.arch. Luboš Knytl 
Pracoviště vedoucího práce: K129 – katedra architektury 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
 

Práce splňuje zadání, ale je z ní zřejmé, že ve finální fázi muselo dojít k výpadku, protože výsledná prezentace je dosti 
nepřesvědčivá. 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
 

Práce se vyvíjela s mírnými obtížemi, ale plynule. Základní koncept jednoduchého bloku, uvnitř kterého se skrývají 2 barevná 
tělesa, naznačující vnitřní život rodiny, byl jasný poměrně brzy. Výsledný tvar i dispozice však vznikali trochu kodrcavě. 
Postup byl důkazem toho, že skloubení naprosto jednoduché hranolové hmoty s funkční dispozicí a dobrou kompozicí 
průčelí může být obtížnější, než zvládnutí členitější hmoty. 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

C - dobře 

 

Dům má zajímavý náboj, vcelku funkční dispozici (i když nepoučený pozorovatel se bude jistě divit, proč místnosti, popsané 
„Taneční sál“ vévodí manželská postel), ale jeho prezentace je tak nepromyšlená a nepřesvědčivá, že kvality návrhu to do 
značné míry smazává.  
 
Kvalita technického řešení E - dostatečně 
 

Technické řešení obsahuje požadované položky, ale opět vše působí jako sešité horkou jehlou. Z řezu například není vůbec 
zřejmý nejen průběh izolací, ale ani způsob založení (představena je jakási kombinace pasů a desky (?).  
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce E - dostatečně 
 

Práce má zajímavé kvality v konceptu, ale grafika výkresů a nepřesvědčivost (či nedokončenost) prezentace ji doslova sráží 
do kolen. 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Práci bych zhodnotil tak, že se jedná o zajímavý koncept s velkými ambicemi, absolutně nedotažený a bohužel i 
velmi špatně odprezentovaný. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím – právě s přihlédnutím k zajímavosti konceptu -  klasifikačním stupněm  
D - uspokojivě. 
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