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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rodinný dům 
Jméno autora: Mayia Zhyburtovich 
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, samostatnost i kreativitu. 

C - dobře 

 
Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 
Invenční architektonický koncept příhodným způsobem rozvíjí kontext 
situace a zadání. Zadání práce je zasazené do kontextu reálné situace a 
návrhu regulačního plánu: návrh respektuje podmínky, stanovené návrhem 
regulačního plánu i obecné technické požadavky na výstavbu. Autorka 
projevila porozumění (i kdyby jen intuitivní) vztahu jednotlivé architektury 
a veřejného prostoru. Koncept úspěšně rozpracovala do potěšující formy 
a vyspělého dispozičně provozního řešení, detail architektonické formy 
v některých ohledech nepřekonal úroveň habituálního schématu. 

B - velmi dobře 

 
Kvalita technického řešení 
Úspěšné technické řešení s drobnými, překonatelnými výhradami: není 
doloženo akustické oddělení železobetonového schodiště od nosných 
konstrukcí domu, není uvedeno zpětné získávání tepla z odpadního 
vzduchu mechanického větrání, dešťová kanalizace je svedena do jednotné 
kanalizační sítě, nelogické připojení menší bytové jednotky na vodovodní 
přípojku. 

C - dobře 

 
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce 
Úplná a přehledná práce, zpracovaná na potěšující grafické úrovni. 
Zpracování prostorových zobrazení architektury svědčí o převaze 
technických schopností, uživatelského zvládnutí software nad výtvarným 
projevem. Anotace i úvodní text („časopisecká zkratka“) obsahem i 
strukturou zaostávají za standardem, angličtina abstraktu slabá. 
Seznam literatury a zdrojů chybí. 

C - dobře 
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III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE  

Závěrečnou prací posluchačka prokázala úspěšné zvládnutí bakalářského studia architektury a stavitelství, 
prokázala, že disponuje vysokou úrovní znalostí i řemeslných dovedností architektonického navrhování 
i stavitelství. I kdyby to bylo jen v intuitivní poloze, posluchačka prokázala na bakalářský stupeň studia nebývale 
vysokou úroveň pochopení komunikativní povahy architektury i tvořivost v rovnováze s potřebnou produktivitou 
stavitelského řemesla. Autorčin návrh dvougeneračního vesnického rodinného domu v provozu i formě reflektuje 
současný životní styl, tvořivým způsobem rozvíjí současnou dobrou praxi. 
Překážkou superlativního hodnocení je především rozpracování architektonické formy, které se autorce dlouho 
nedařilo dovést do úspěšného konce.  
 
IV. NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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