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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Praha - Suchdol 
Jméno autora: Terezie  C A H O V Á 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury – K129 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Předložená práce obsahuje všechny potřebné náležitosti v požadovaném 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.  
Posluchačka pracovala od počátku svědomitě a cílevědomě se vždy připravenými variantními řešeními se snahou dosáhnout 
co nejlepšího výsledku. Doporučoval bych větší rozhodnost při výběru vhodného řešení. 

 

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. 

Příjemně působící architektura funkcionalistického ražení ve svažitém terénu s centrálním prostorem s atriem a schodištěm, 
který umožňuje bezkolizní provozní propojení jednotlivých částí domu. Řešení pozemku má logické členění pro jeho funkční 
využití. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Prostorové řešení domu je podmíněno použitím železobetonové monolitické konstrukce a je správně navrženo. Také řešení 
TZB ukazuje dobrou orientaci posluchačky v řešené problematice. 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 
Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se  
ke grafickému zpracování práce.  
Práce je po všech stránkách kvalitně zdokumentována, je přehledná a plně informativní. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Celkové hodnocení vychází z hodnocení jednotlivých částí a dává předpoklad úspěšného magisterského studia na 
programu Architektura a stavitelství. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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