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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Natália Nagajová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Doc. Ing.arch. Luboš Knytl 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady  
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Předložený projekt obsahuje všechny požadované součásti v odpovídající kvalitě a rozsahu. 
 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval  
a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat.  
Velmi zodpovědný přístup k práci v celém semestru, kreativní zejména v období tvorby konceptu. Konzultace probíhaly 
pravidelně nad výborně připraveným materiálem. 
 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

A - výborně 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 
řešení. 
Koncept dvou domů na parcele vhodně reaguje na místo stavby, respektovány jsou zásadní aspekty okolní zástavby, celek by 
v daném místě působil přiměřeně. 
Dispoziční uspořádání je přehledné a funkční, trochu zbytečné je přísné stavební oddělení dalším „zádveřím“ bytu v 1.NP 
(zádveří je již v suterénu), funkční je naopak tento prostor v horním bytě, neměl by se však nazývat zádveří, ale např. 
předsíň. 
Architektonické řešení považuji za zvládnuté v celkovém konceptu i v detailu. 
 
Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je představeno v zadaném rozsahu, popisy jsou poměrně stručné a občas maličko nepřekontrolované 
(beton – železobeton), ale celek je srozumitelný. 
 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce B - velmi dobře 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je úplná, čistě a graficky zdařile prezentovaná. 
Naprosté srozumitelnosti úplně neprospívá trochu zmatený popis dispozičních úrovní (-1NP, 1NP, Podkroví), což přičítám 
spíše závěrečnému spěchu než neznalosti, nicméně příště by si autorka měla dávat trochu pozor ... 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložený projekt považuji za zdařilý, úplný a graficky pěkně prezentovaný. 
Autorka prokázala, že v průběhu dosavadního studia si osvojila celou řadu znalostí a také že disponuje citem pro 
architekturu. Pokud úspěšně složí všechny zkoušky a získá titul bakalář, doufám, že se rozhodne pokračovat ve 
studiu architektonického směru, protože pro to má podle mého názoru všechny předpoklady. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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