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POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Rodinný dům Praha Troja
Jméno autora: Patrik Kučera
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: K129
Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Novotná
Pracoviště vedoucího práce: A721

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 splňuje 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 je pracovitý a houževnatý, ve své práci samostatný. Je schopen vymýšlet nové nápady.
Měl svoji ideu, ke které postupně směřoval, ale dokázal akceptovat i jiný názor.
Jeho přístup k práci je solidní a poctivý.
Student byl během semestru aktivní, chodil pravidelně na konzultace a vždy byl velmi dobře připraven.

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.
Návrh pracuje s dvěma jednoduchými hmotami/kvádry- rodinným domem a garáží. Jejich usazení na pozemek a vzájemná
vazba vychází jednak z morfologie terénu, dále z atraktivity daného místa (výhledy na město a řeku, jižní orientace svahu)
a z požadavků rodiny.
Prostorové, funkční a architektonické řešení je vzájemně provázané, je jednoduché, střízlivé, nesnaží se ohromovat.
Vytváří příjemné prostředí, ve kterém se rodina bude dobře cítit.

Kvalita technického řešení A - výborně
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Zvolené konstrukční řešení je adekvátní konceptu rodinného domu.

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.
Bakalářská práce je úplná, srozumitelná a je zpracovaná na velmi dobré grafické i jazykové úrovni.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

-citlivé osazení na pozemek
-jednoduchost provozního i architektonického řešení
-solidní přístup

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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