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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podzemní dům v Mníšku 
Jméno autora: Matouš Cahák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová 
Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT 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 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.  
Kreativní, aktivní a samostatný student, na konzultace dobře připravený, dodržel všechny stanovené termíny. 

 

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. 

Jasný ideový koncept dotažený do interiérového řešení. Prostorové řešení využívá svažitý terén, který se promítá 
do dispozičního uspořádání na třech úrovních s vymezenou funkcí – denní část, dětské pokoje se zázemím a 
pokojem pro hosty, rodičovská sekce. Škoda, že žádná z koupelen nemá zdroj denního osvětlení. Neuškodila by 
informace o ploše místností uvedená v architektonickém výkrese (místo očíslování). 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 
Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení. 
Technické řešení je v souladu s architektonickým návrhem, s drobnými nedostatky ve výkresech (kóty 
v koordinační situaci bez vynášecích čar mají velmi malou vypovídací schopnost, kótování úhlů, výškové 
kačeny…), nedořešený přechod z terasy do interiéru bez osazení odvodněného sběrného žlabu s mřížkou těsně u 
prahu.   

 

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.  
Ucelená, srozumitelná práce, na vynikající grafické úrovni, návrh domu přesvědčivě doložený četnými 
vizualizacemi. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Jasná idea dotažená do detailu, práce prokazující ve všech ohledech architektonický přístup. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm    A - výborně. 

 
 
Datum: 14.6.2017     Podpis: 


