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POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Rodinný dům Praha Troja
Jméno autora: Aneta Nestrojilová
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 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.
Studentka je pracovitá, svědomitá, potřebovala by ale větší jistotu a rozhodnost, s kterou by práci lépe zvládala.
Pracovala celkem samostatně, i když potřebovala ve svých návrzích občas posunout a nasměrovat.
Na základě analýz vytvořila koncept domu, dlouho hledala způsob jak dosáhnout požadovaného výrazu. Ten nakonec našla
a dopracovala se ke zdárnému řešení.
V průběhu semestru byla aktivní, průběžně chodila na konzultace, na které byla vždy připravena.

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.
Objekt rodinného domu a garáže svým umístěním na pozemek reaguje na tvar a sklonitost terénu.
Je umístěn blíž komunikaci, aby ponechal větší část zahrady na východní straně jako pobytovou a je umístěn tak, aby
umožnil propojení všech obytných místností se zahradou a s výhledy na pražské panorama.
Architektonické, dispoziční a provozní řešení jsou spolu provázány a vytváří příjemný prostor pro bydlení.

Kvalita technického řešení B - velmi dobře
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Zvolené technické řešení odpovídá navrženému objektu.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se
ke grafickému zpracování práce.
Bakalářská práce je zpracována na celkem dobré grafické i jazykové úrovni, i když by si zasloužila lepší kvalitu papíru a
tisku.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

- Počáteční nejistota při práci na konceptu
- Jednoduchost a propojenost provozního a architektonického řešení

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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