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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Tereza Hůrská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 
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 

B - velmi dobře 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 

 

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

 

Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech. 
 
Studentka je pracovitá, kreativní, se zájmem o obor. Je schopna samostatné práce za přiměřené podpory ve formě konzultací. 
Reaguje správně na diskusi a podsouvané myšlenky, dovede návrh systematicky rozpracovávat. Koncept byl stanoven 
přesvědčivě už v úvodu semestru, od té doby systematicky rozpracován do výsledné podoby. 
 
Originální koncept jednoduše formovaného rodinného domu správným způsobem reaguje na individuální zadání. Reakce 
hmotového tvarování na nestandardní tvar pozemku nabízí řadu atraktivních prostorových momentů. Odráží se také v řešení 
střechy. Základní kompozice je čistě definovaná a srozumitelná – tmavý hmotný monoblok s křehkými expandujícími 
přístavbami. Reakce na svažitost terénu při řešení zahrady je správná.   
Výtvarné, kompoziční a materiálové řešení je přesvědčivé, není však křiklavé. Zábavná je kombinace tmavého dřevěného 
obložení opalovanými prkny a výrazných žlutých výplní otvorů. 
 
Prostorové a dispoziční řešení je atraktivní, jednoduché a přehledné. Společenská část je volným prostorem, členěná pouze 
vloženým elementem integrujícím schodiště do patra, hygienické zázemí, kuchyň a úložné prostory. Toto řešení umožňuje 
vnímat volný plynoucí prostor. Ložnicová partie vzhledem k individuálnímu zadání nabízí jistou volnost. Je řešena kompaktně, 
nabízí přitom veškerý potřebný komfort. Úvaha o případných výhledových úpravách je správná.  
 
Konstrukční řešení je jednoduché, logické. Kombinuje standardní úspornou dřevostavbu a vnitřní hrázděné konstrukce 
s tepelněakumulační funkcí. Návrh je po technické a konstrukční stránce řešen správně dle principů pasivních domů. 
 
Návrh TZB je správný, podrobný, přehledně dokumentovaný. Správné jsou úvahy o částečné soběstačnosti a využívání 
odpadních vod.  
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Práce představuje srozumitelný, úplný elaborát na výborné grafické úrovni. Technická část a část TZB je na profesionální 
úrovni. Vizualizace mají jasný autorčin rukopis, obrazy interiéru mají příjemnou výtvarnou nadsázku. Schémata jsou 
přehledná. Oceňuji literární kvalitu průvodního textu. 
 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 15.6.2020     Podpis: 


