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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Trang Erika Nguyen Thu 
Typ práce: bakalářská 
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Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jana Hořická, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce splněno s většími výhradami 
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. 
Práce formálně splňuje zadání, tedy obsahuje všechny předepsané části, kromě časopisové zkratky, ale je graficky 
nesourodá, nepřehledně organizovaná, dílčí výkresy si neodpovídají a jednotlivé části obsahují řadu objektivních chyb. 
Výsledný elaborát je mi obtížně srozumitelný, i přes částečnou znalost průběhu práce, a je velmi poznamenaný špatným 
plánováním a nedostatečnými pracovními návyky studentky.  

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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.  
Scénář prvního semestru se prakticky opakoval, v úvodní fázi studentka pracovala zodpovědně a působila jistě. V reakci na 
doporučení komise první obhajoby prověřovala varianty úprav prostorového řešení a architektonické formy. Při 
rozpracovávání návrhu často narazila na nedostatečné typologické a technické znalosti, které se zpočátku snažila 
doplňovat, ale ve druhé polovině semestru v kombinaci se zjevným nedostatkem času, nebyla studentka schopna 
posouvat práci dále v intencích harmonogramu semestru. V závěrečné fázi už se jednalo prakticky o samostatnou domácí 
práci, navíc v časové tísni, což bylo bohužel velmi na úkor kvality výsledku. 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

E - dostatečně 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Úvodní část práce představuje ambiciózní, ovšem idealizovanou formulaci vlastního urbanistického konceptu území, který 
má nahradit existující územní studii. Architektonický koncept archetypálního tvaru domu se sedlovou střechou je 
kombinován s poměrně neobvyklým vnitřním prostorovým uspořádáním. Obojí je založeno částečně na studiu lokality, 
podkladů a rešerší, ale více na intuitivním promítnutí vlastní, trochu naivní představy o rozvoji území a individualitě 
životního stylu stavebníků. Provozně prostorové řešení svým konceptem, založeným na vstupu ze štítu, zakládá řadu 
komplikací. Výsledný návrh nakonec obsahuje zajímavé momenty, ale také řadu nedostatků. Celkově působí velmi 
nesourodě a budí dojem, že se nepodařilo udržet „pohromadě“ koncept a dům se rozpadl do dílčích prostorů a prvků. 

 
Kvalita technického řešení E - dostatečně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Principiálně je zvolené konstrukčně materiálové řešení možné, i když neodůvodněně kombinuje různé technologie, ale 
způsob jakým je rozpracováno a zdokumentováno jej velmi zpochybňuje, řada zásadních návazností není dořešena nebo 
není srozumitelně zobrazena, např. vnitřní schodiště, návaznost střešních oken a skrytého žlabu (jehož praktické fungování 
je velmi sporné), přidaná konstrukce u jižní štítové stěny, šachta ve stavebním řezu atd. Technologické řešení je v principu 
také možné, ale v dokumentaci postrádám zásadní informace, které by zřejmě ovlivnily architektonické řešení, jako např. 
typ tepelného čerpadla – předpokládám vzduch/voda – resp. umístění venkovní jednotky, zajištění přívodu a odvodu 
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vzduch do/z VZT jednotky v 1.PP. V dokumentaci části TZB je řada chyb, některé vyplývají z nadbytečné podrobnosti, nad 
rámec zadání BP. Energetický štítek obálky budovy nepracuje vůbec s výplněmi otvorů.  

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce F - nedostatečně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Předložená dokumentace působí nesourodě, je nepřehledná a obsahuje řadu základních nesrovnalostí a rozporů mezi 
jejími jednotlivými částmi. Výkresová dokumentace ve stavebně technické části práce je na hranici srozumitelnosti, čemuž 
přispívá i nerespektování normy a zaužívaných pravidel zobrazování technických výkresů. V dokumentaci postrádám 
prostorová zobrazení a časopisovou zkratku. Koordinační situace je zcela nedostatečná.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Studentka po neúspěšné obhajobě dostala doporučení k dopracování práce v následujícím semestru. Výsledek i 
průběh nejvíce charakterizuje zásadní disproporce v kvalitě práce v průběhu semestru (viz. výše). Rozpracování 
návrhu odkrylo mezery v oblasti typologických a technických znalostí, neschopnost realistického plánování a 
nedostatečné pracovní návyky studentky. Předložená práce je na hranici akceptovatelnosti. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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