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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Kristina Kotliar 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Novotná 
Pracoviště vedoucího práce: A721 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce Zvolte položku. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

D - uspokojivě 

 

Kvalita technického řešení D - uspokojivě 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce C - dobře 

 

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

 

Kristina pracuje osobitým způsobem, kdyby měla na vypracování bakalářské práce celý rok, tak věřím, že z jejího 
konceptu vznikne zajímavý dům. Pracovat ale začala pozvolna, pomalým tempem a rozjetý vlak pak těžko stíhala. 

Základní myšlenka konceptu reaguje na sklonitost terénu, objekt se skládá ze dvou hmot obdélníkového půdorysu 
– jednopodlažní hmota je posazena podélnou osou podél komunikace, druhá k ní kolmá hmota „teče“ po svahu 
dolů a vytváří 3 výškové úrovně. Při sestupu do spodní úrovně, kde se nachází hlavní obytný prostor, je průhled do 
zahrady a na protější kopec. To celé je zakončeno zastřešenou terasou. Idea návrhu je určitě zajímavá, ale cesta 
k jejímu dokončení byla dlouhá, bolestivá a podle mého názoru zdaleka není u konce. Prostorové a s ním spojené 
dispoziční řešení se vyvíjelo zdlouhavě a zasloužilo by ještě úpravy, ale i takto může fungovat.  

Architektonické řešení jednoduché fasády s pultovou střechou by si zasloužilo ještě mnoho variant. 

U konstrukčního řešení byla překvapivě upřednostněna železobetonová konstrukce střechy.  Na konstrukční detail 
už evidentně nezbyl čas. 

Bakalářská práce je úplná a srozumitelná a je zpracována na průměrné grafické úrovni.  

Doporučuji Kristině, aby příště pracovala od začátku s plným nasazením, na výsledku se to určitě projeví! 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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