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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podzemní rodinný dům v Mníšku  
Jméno autora: Tereza Faltysová 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra architektury - K129 

Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová 

Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební (FSv), Katedra architektury - K129 

 
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. 

Zadání práce bylo splněno. 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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.  

Aktivní, samostatná a pracovitá studentka, na konzultace dobře připravená, dodržela všechny stanovené termíny. 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního  
a prostorového uspořádání 

B - velmi dobře 

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému 

řešení. 

Autorkou záměrně vybraná parcela s mírným převýšením pro podzemní dům v jedné úrovni. Ve výsledné variantě dostalo 

hmotové řešení odskoky s cílem vytvoření částečně soukromého prostoru před jednotlivými obytnými místnostmi a rovněž 

odclonění obytné terasy od přilehlé komunikace. Funkční, jednoduchá dispozice. Otázka k zamyšlení: vložení atria do zadní 

části dispozice by mohlo být komfortnějším řešením osvětlení přilehlých prostor. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je správné, velmi podrobné výkresy - chybí zákres podhledů v půdorysu, naznačení způsobu odvětrání 

garáže. 

 

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.  
Ucelená, srozumitelná práce, na dobré grafické úrovni. Ani barevně kvetoucí traviny ve vizualizacích nezjemnily poněkud 

chladný výraz jižní fasády umocněný použitým druhem a formátem kamenného obkladu. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Cíl navrhnout architektonicky sice střízlivý, ale příjemný a cenově dostupný podzemní dům vhodný pro zdejší 

lokalitu. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 14.6.2017     Podpis: 


