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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rodinný dům Braník 
Jméno autora: Michaela Šimečková 
Typ práce: bakalářská 
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Katedra/ústav: K 129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák 
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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 A - výborně 
 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
 
Michaela je pracovitá studentka, která s nasazením pracovala od samého začátku. Pracovala samostatně a i díky 
pravidelnému konzultování v této nestandardní době se výsledná práce podařila. Přes prvotní hledání ve 
variantách se ustálila ve formě jednoduchého objemu se sedlovou střechou rozděleného proskleným krčkem, 
který je zasazen do svahu. Je to velmi názorně představeno v konceptu návrhu. Hmotově se odkazuje i na původní 
dům, u jehož zachované části zdi je navržený velice příjemný detail, a to chov včel. Škoda, že je tento objekt ale 
popsán jen v axonometrii. 
Provozně je dům vymyšlen velmi dobře, dispozice je jednoduchá, přehledná, jasně čitelná. Vjezd do garáže, i když 
je ověřený, tak je opravdu krkolomný.  
Technické řešení je adekvátní danému konceptu, je zpracováno na vysoké úrovni. Je zde kladen velký důraz na 
pasivní energetický koncept. Čemuž odpovídá i parádně zpracovaní Energetický koncept budovy. 
Bakalářská práce je úplná, srozumitelná, na velmi kvalitní grafické i jazykové úrovni. Výsledek ale kazí některé 
nedodělky či nedomyšlenosti. Původní kiosek stačilo zabudovat do nově upravené opěrné zdi, použité stafáže 
velikostně neodpovídají, v okolí není v podstatě jediný jehličnatý strom. Ale naopak jsou v práci naopak navíc 
některé řešené detaily, velmi názorná rozložená axonometrie a i samotná zpráva je sepsána rozsáhle. 
 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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