POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Rodinný dům
Jakub Sedláček
bakalářská
Fakulta stavební (FSv)
Architektury
Ing.arch.Michal Šmolík
katedra Architektury FSv ČVUT

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního
a prostorového uspořádání

A - výborně

Kvalita technického řešení

A - výborně

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

A - výborně

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 práce splnila zadání.

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 s výborným koncepčním uvažováním. Chybí snaha o prověření více variant a větší jistota v rozhodování a
samostatnosti práce.

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.
Velmi povedený a ve výsledku neokázalý koncept soudobé intervence do rostlého prostředí bývalé okrajové části Prahy.
Citlivá práce s původní stavební strukturou na pozemku, jež je smysluplně využita pro kontextuální vyznění práce. Uměřený
dispoziční i prostorový standard návrhu spolu se střízlivou architekturou velmi dobře odpovídá velikosti a umístění pozemku
a těží z jeho limitovaných kvalit.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Pro zvolenou formu objektu vhodně navržená nosná konstrukce kombinující zděný systém s železobetonovou deskou
zastřešení a zastropení. Návrh je graficky dobře dokumentován, chybí podrobnější popis řešení.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se
ke grafickému zpracování práce.
Úplná, srozumitelná a výborně graficky zpracovaná závěrečná práce.

1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Silný a současně velmi kontextuální a citlivý návrh.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm

Datum: 14.6.2019

Podpis:
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B - velmi dobře.

