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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům v Šáreckém údolí 
Jméno autora: Vojtěch Kremláček 
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 

B - velmi dobře 

 
Kvalita technického řešení A - výborně 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 
Vojtěch Kremláček zadání bakalářské práce splnil, a to podle mého názoru velmi dobře. Po celou dobu semestru byl 
aktivní, k práci přistupoval velmi zodpovědně a pečlivě. Práci konzultoval pravidelně, samostatně navrhoval 
variantní řešení. Po možná poněkud bolestivé fází hledání odpovídající formy pro zvolený koncept, následovaly 
okamžiky opravdového nasazení a zejména v závěrečné fázi semestru autor práci posunul k velmi zdařilému 
výsledku. 
Jako jeden z mála volil Vojtěch Kremláček pro zadanou parcelu řešení na třech obytných podlažích, s dvoupodlažním 
průčelím do ulice. Základní koncept domu s páteřní komunikací, na kterou jsou napojeny hlavní dispoziční 
komponenty je zajímavý, nabízí atraktivní vazby ve vnitřních prostorách. Hmotová kompozice sledující profil svahu 
umožňuje dobře využít možnosti výhledů na atraktivní přírodní scenérii. Daní za výše uvedené je možná až přílišná 
rozlehlost celého domu, tu je ovšem možno vyvážit tím, že všechny skupiny uživatelů domu (rodiče, děti i prarodiče 
/ hosté) najdou ve svých pokojích dostatek soukromí. Sympatická je vstupní partie s halou navazující na schodiště 
a pracovnu, s otevřením napříč domem ven do zahrady. 
Technické a konstrukční řešení je na výborné úrovni, autor zde pracoval zcela samostatně a prokázal svou erudici 
v oboru. Konstrukce i technologické řešení jsou navrženy tak, že bez problémů vyhoví standardům kvalitní současné 
rezidenčního výstavby. 
Práce má velmi dobrou grafickou úroveň, přiložené vizualizace dobře popisují podobu návrhu. Sympatické jsou 
odlehčené vizualizace interiéru, které dokládají zajímavé řešení vstupních prostor. Práce je kompletní, všechny její 
součásti jsou srozumitelné. Návrh by jistě obstál i mimo akademické prostředí. 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Datum: 2.6.2020         Podpis: 


