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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Tomáš Vítovec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
 
Tomáš Vítovec je pracovitý a přemýšlivý student, bakalářskou práci zpracovával samostatně, svědomitě, průběžně 
konzultoval a byl otevřený diskuzi i připomínkám, plnil spolehlivě zadané termíny, nebál se různých změn a úprav, 
které celkově vedly k jednoduchému a elegantnímu závěru. Na konzultace byl vždy připraven, měl vlastní jasný 
názor, bylo zjevné, že nad projektem průběžně přemýšlí a hledá různé cesty řešení. Soustředil se vyváženě jak na 
složku formy, tak funkce a i konstrukce. 
Objekt rodinného domu umisťuje student do pozice původní stodoly, dvůr otvírá odstraněním objektu bývalých 
stájí (nyní hygienického zázemí hostince). Celkově svým výrazem vychází architektura rodinného domu právě 
z archetypu stodoly, který je ale dotažený do jednoduchého a přesvědčivého zpracování s moderním detailem a 
příjemným propojením exteriéru a interiéru. Pozemek je rozdělený na část soukromou (ve vazbě na rodinný dům) 
a veřejnou (ve vazbě na spolkový dům). Provozní řešení vychází ze zadání a také je naplňuje. Rodinný dům 
poskytuje moderní bydlení pro standardní čtyřčlennou rodinu správce spolkového domu. Za dobře zvládnuté 
(kompozičně i provozně) považuji propojení dvou velkých objemů spolkového a rodinného domu prostřednictvím 
technického zázemí. Technické řešení objektu je vhodné a funkční, splňuje všechny základní požadavky. 
Práce je zpracována přehledně, v požadovaném rozsahu a v odpovídající grafice.  
Studentovi doporučuji další studium architektury. 
Po úspěšné obhajobě doporučuji udělení titulu bakalář (Bc.). 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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