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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Plachetková Barbora 
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 

C - dobře 

 

Kvalita technického řešení C - dobře 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 

 

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

Průběh práce na bakalářském projektu byl v případě posluchačky negativně ovlivněn pandemickou situací. 
Možnosti posluchačky k distančním konzultacím byl omezené pouze na ne moc pravidelnou e-mailovou 
korespondenci a chronické zdravotní potíže působily velké zdržení projektu jak v úvodu, tak v závěrečné fázi.  

Posluchačka nějaký čas hledala základní koncept od větších složitějších kompozic k jednodušším hmotám. 
Výsledná hmotová kompozice sice přinesla zajímavé a odpovídající prostorové řešení, nicméně řešení se spoustou 
technických a dispozičních záludností. Zde se proto projevila i menší zkušenost s navrhováním podobných staveb. 
Nakonec je výsledkem ale dům s jasnou hmotovou kompozicí, funkční dispozicí a odpovídajíc formou. Některá 
dispoziční řešení by zasloužila větší pozornost nebo spíše více času, kterého se nedostávalo. 

To samé je možné říci o vizuální stránce. Méně vhodné záběry pro vizualizace a jejich barevné pojednání trochu 
ubírají na jinak přijatelném projektu. 

Konstrukčně je dům pojat jako skelet, což je  s ohledem na dispozice vhodné , i když netradiční řešení. Ostatní 
technická a technologická část odpovídá základním požadavkům na bakalářskou práci. 

Bohužel práci příliš nepřidá vizualizace vrat do garáže na titulní straně. Graficky je jinak práce přehledná a dobře 
zpracovaná. 

Práci hodnotím jako dobrou a vzhledem k okolnostem relativně zdařilou. Práce by potřebovala ještě nějaký čas k 
dobru. 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 15.6.2020     Podpis: 


