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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Únětice 
Jméno autora: Anastasiya Abramova 
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 C - 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, dodržela termín prezentace, na konzultace chodila pravidelně a nosila řadu variant, s každou další 
konzultací se posunovala dále.  
Ve své práci není zcela samostatná, ale dokáže z konzultace vytěžit maximum.   

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

C - dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 

Koncept dvou na sobě položených hmot je jednoduchý, do daného místa vhodný. Studentka měla největší problém 
s velikostí objemu. Každou konzultací se sice zmenšoval, ale i výslednému řešení by slušelo drobnější měřítko. Co se týče 
provozního řešení, vstupní hala by si zasloužila více světla, obývací pokoj i s navazující halou ve 2.NP by mohl být menší. 
Průhled kruhovým oknem z ložnice rodičů na hladinu rybníka je nápaditý a zajímavý. 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Zvolené konstrukční řešení je adekvátní danému konceptu.  

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 
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, grafickému pojetí by slušelo ubrat barevnosti a textur. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
- výrazný posun v průběhu zpracování bakalářské práce 

- zbytečně velký objem domu 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
Datum: 27.1.2020     Podpis: 


