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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Jarkovská Veronika 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Housa 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

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

 

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

Autorka se poměrně rychle rozhodla pro jednoduchý koncept domu s hlavní hmotou funkcionalistického 
charakteru. Práce na projektu pak postupovala systematicky, krok za krokem, studentka nezkoušela mnoho 
variant. Hledání ideálních řešení bylo někdy trochu těžkopádné. Menší zkušenost s navrhováním byla ale 
nahrazena pracovitostí. Dům sice nepřekvapí novým nebo nezvyklým řešením, ač by si o to pozemek trochu říkal, 
výsledek je ale kultivovaný a forma domu odpovídá nejen okolnímu urbanistickému charakteru ale i historickému 
významu místa. 

Umístění domu na pozemku vychází z původního umístění stavby. Orientace ke světovým stranám i výhledy jsou 
zde zohledněny v přijatelné podobě. Dispozičně dům splňuje základní požadavky, provoz je bezkolizní a dům 
nevykazuje zbytečné a okázalé plochy, někdy je možná až moc skromný.  

Také konstrukční řešení je standardní, je zvládnuté dobře a s respektem ke klasickému stavitelství. Technické a 
technologické části a schemata jsou zpracovány ve standardních řešeních a v dostatečné míře. 

Graficky je práce zpracovány velmi dobře. Vizualizace vypovídají o již zmíněné kultivovanosti projevu posluchačky. 

Studentka pracovala systematicky  a samostatně. Standardní konzultace a živý kontakt s okolím by v jejím případě 
asi přinesly více inspirativních impulsů a větší odvahu pro výraznější řešení. Nicméně výsledek považuji za velmi 
dobrý a řešení přiměřené místu a rozsahu zadání bakalářské práce. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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