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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Lenka Dědinová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

 

Autorka pracovala velmi aktivně, práci pravidelně konzultovala. Konzultace probíhaly formou diskuzí, které 
prokázaly vysoký zájem autorky o řešenou problematiku a o celý obor. 

Přesvědčivý hmotový koncept vychází z tradiční formy venkovského domu, ale přidává k ní soudobé ingredience.      
I když autorčin název Uříznutý dům v Nebušicích na mne působí spíše děsivě, skutečnost je o mnoho pozitivnější. 
Odebrání částí hlavní hmoty ve štítech zajistilo objektu svébytný a originální vzhled. Přidání přízemního křídla 
naopak uzavřelo prostor zahrad od ulice a zajistilo obyvatelům domu soukromí.  

Dispoziční řešení je kvalitní. Jeho členění předurčilo použití těžkého dřevěného skeletu, jehož rastr 3x4,4 m byl velmi 
chytře zvolen a zajistil kvalitní proporce jednotlivých zón v domě. Drobnou výtku směřuji k přechodu haly                       
do obytného prostoru, který je stísněný a nekomfortní. 

Vysoce oceňuji vizualizace interiérů, které dokumentují velmi kvalitní prostorové řešení, včetně schopnosti autorky 
navrhnout architektonicky kvalitní a současně velmi útulné prostředí. Interiéry potvrzují starou pravdu                               
o blahodárném účinku přiznané konstrukce na vnitřní prostor.  

Technické řešení je velmi propracované a přes složitost, kterou každá dřevostavba oproti tradičním zděným 
technologiím přináší, je velmi dobře zvládnuté. 

Práce je velmi přehledně zpracovaná, graficky na výborné úrovni.  

 

Lenka Dědinová navrhla originální dům, který by v zadané lokalitě obstál.  

Vážím si zájmu a elánu, který do zpracování celé práce vložila.  
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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 8.6.2020     Podpis: 
 

        


