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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům Praha - Suchdol 
Jméno autora: Barbora  S U C H Á N K 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 
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. 

Hodnocená práce obsahuje všechny požadované části. 
 

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.  
Posluchačka pracovala celou dobu soustavně a iniciativně, rozpracovala řadu variant, ale byla by potřeba větší rozhodnost 
při hledání další cesty. 

 

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. 

Návrh sice nepřináší nic nového v typologii rodinných domů, vychází ze současného trend u „plechových“ a „dřevěných“ 
domů, rozděluje hmotu na dominantní a přidruženou, ale ve svém výsledku se jedná o velmi příjemnou architekturu, která 
představuje velmi dobrý standart. Hlavní provoz je soustředěn ve dvoupodlažním objektu, je logický a umožňuje bezkolizní 
využívání jeho částí. 

 

Kvalita technického řešení B - velmi dobře 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Posluchačka vzhledem k jednoduchému tvaru obou částí správně zvolila zděny systém s montovanými stropy a dřevěnou 
hambalkovou konstrukcí krovu. Část TZB je pro tento stupeň návrhu plně informativní. 

 

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, srozumitelná a vypovídající na velmi dobré grafické a textové úrovni  
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Celkové hodnocení vychází z posouzení jednotlivých částí posudku. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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