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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Valeriia Chernukhina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: architektury 
Vedoucí práce: Michal Šourek 
Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT v Praze, katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce 
Zadání naplněno beze zbytku. 

splněno 

 
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce 
Autorka při práci projevovala iniciativu a vysokou míru samostatnosti 
i kreativity. 

A - výborně 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 
Architektonický koncept příhodným způsobem rozvíjí kontext situace 
a zadání v kontextu reálné situace a návrhu regulačního plánu: návrh 
respektuje podmínky, stanovené návrhem regulačního plánu i obecné 
technické požadavky na výstavbu. Autorka koncept úspěšně rozpracovala 
do vyspělé architektonické formy a dispozičně provozního řešení, 
odpovídajícího současnému životnímu stylu. Úroveň výtvarného aspektu je 
výjimečná v exteriéru i interiéru domu. 

A - výborně 

 
Kvalita technického řešení 
Úspěšné technické řešení s drobnými nedostatky: východ na terasu 
v komplexním řezu postrádá úpravu proti zatékání při přívalových deštích 
(chybí odvodňovací žlábek), digestoře jsou chybně zařazené do systému 
řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, chybí vsakovací objekt 
dešťové kanalizace (navržených 5 akumulačních nádrží je extrémně 
nákladné, a přece problematické řešení). 

B - velmi dobře 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce 
Úplná a přehledná práce, zpracovaná na imponující grafické úrovni. 
Text i anotace jsou neúplné, v souhrnném technickém řešení schází např. 
popis řešení větrání domu. Angličtina abstraktu je slabá, seznam literatury 
a zdrojů velmi chudý. 

B - velmi dobře 

 
III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE  

Výborná bakalářská práce prokazující, že posluchačka disponuje potěšujícími znalostmi a dovednostmi na úrovni 
bakalářského studia architektury a pozemního stavitelství. Práce prokazuje posluchaččinu schopnost vnímat a 
koncipovat architekturu v kontextu veřejného prostoru a chápání komunikativní podstaty architektury. 
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Architektonický koncept přiměřený situaci a zadání autorka úspěšně rozpracovala v řešení současného vesnického 
rodinného domu, rozvíjejícím soudobé trendy a reflektujícím současný životní styl. Předvedla při tom citlivou práci 
s architektonickým detailem i vynikající schopnost grafické prezentace architektonického návrhu. 
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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