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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Šáreckém údolí 
Jméno autora: Simona Strádalová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Vojtěch Taraba 
Pracoviště vedoucího práce: 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 

A - výborně 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Práce Simony Strádalové byla bohužel v první polovině semestru negativně poznamenána komplikovanou situací a 
nemožností pracovat s odpovídajícím technickým vybavením. I přesto však studentka pracovala aktivně a návrh 
rozvíjela i v nepříznivých podmínkách. V momentě, kdy se jí podařilo situaci vyřešit a návrh odpovídajícím způsobem 
ověřila pomocí prostorových modelů, prokázala důležitou kompetenci architekta – schopnost kriticky zhodnotit 
svou vlastní práci a v polovině semestru zahodit dosavadní koncept a nahradit ho zcela jiným, kvalitnějším řešením. 
Její rozhodnutí „nejít na jistotu“ s průměrným návrhem, ale pokusit se i v časové tísni o lepší architekturu, osobně 
hodnotím jako odvážné a hodné ocenění. Řešení, která poté autorka přinášela, byla od počátku solidní. Pracovala 
aktivně a samostatně. Nový koncept velmi rychle rozvinula a navrhla podle mého názoru kvalitní rodinný dům. 
Autorka navrhla jednoduše řešený, nijak extravagantní objekt, který z ulice zaujme nízkou siluetou a výraznou 
atraktivní horizontálou, která vhodně doplňuje kompozici průčelí. Vnitřní dispozice je přehledná, logicky navržená. 
Sympatické je propojení obou podlaží v prostoru schodiště a prosvětlení vnitřní dispozice rozměrnými střešním 
světlíky. Atraktivní je řešení obývacího pokoje s drobným rozdílem ve výškovém uspořádání prostoru pro odpočinek 
a místa pro stolování. Návrh dobře pracuje s kontextem okolí, využívá potenciál propojení interiéru s přírodním 
prostředím. 
Technické řešení je promyšlené, navržené na dobré úrovni. Bez problémů vyhoví nárokům na kvalitní současné 
bydlení. Práce je úplná a dobře graficky zpracována, nicméně zde projevila časová tíseň v závěru semestru. Některá 
prostorová zobrazení návrhu mohla být přesvědčivější, ne všude se podařilo odpovídajícím způsobem prodat kvalitu 
navrženého řešení. Jsem ovšem přesvědčen, že i přes tyto nedostatky a nepřesnosti ve výsledné prezentaci návrhu, 
se jedná o kvalitní architekturu. 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
Datum: 2.6.2020         Podpis: 


