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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Dům U kapličky 

Autor práce:   David Medzihorský 
Vedoucí práce (ARC): doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. 
Vedoucí práce (PST): doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

Popis práce: 

Student David Medzihorský se v průběhu bakalářského studia na Ústavu architektury dle mého názoru jeví 

jako věčný bojovník - bojovník s časem, s termíny, se studiem jako takovým. Nevím, jaké jeho problémy 

sehráli v této záležitosti hlavní úlohu, ale jsem rád, že studium nakonec zvládl a dotáhl ho až k bakalářské 

práci, kterou dnes statečně obhajuje. Pokud opomenu tento fakt, musím napsat, že David má na architekturu 

jasný názor, teoretické znalosti z jednotlivých předmětů dokáže aplikovat do ateliérové tvorby a v celém 

bakalářském stupni jeho ateliérová tvorba je hodnocená průměrnou známkou C. Architektonický detail 

dokázal vypracovat samostatně a na dobré úrovni, co jeho orientaci v problematice jenom potvrzuje. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Přístup autora ke zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student při řešení konstrukčních a projekčních problémů prokázal velmi dobré znalosti, a dobrý 
přehled v dané problematice. Konzultoval v předem dohodnutých termínech a pracoval velmi 
systematicky. Vzhledově působí tento objekt zajímavě a vyváženě. Mimo založení stavby samotné 
pokládám za poměrně složité konstrukční dořešení jednotlivých nadzemních podlaží suterénnímu, 
zejména s ohledem na nosnou konstrukci stropu a vynesení horních podlaží. Dále se student 
podrobněji zabýval detaily, návrhem složitých základových konstrukcí, střešních skladeb a 
konstrukcí, zajímavou uliční fasádou a dalšími konstrukčními souvislostmi spojenými s takto 
náročnou stavbou.  
Práce byla řešena samostatně a konzultována v jednotlivých termínech. Bylo nezbytné vyřešit 
širokou škálu zásadních problémů ovlivňující návrh a samotný projekt domu. Po grafické stránce je 
práce zpracována velmi podrobně, jsou zde zachyceny v podstatě všechny zásadní problémy, které 
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byly v celku dobře vyřešeny. Student při samostatném vypracovávání své práce prokázal velmi 
dobrou orientaci v dané problematice. 
Přestože se student při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých nepřesností, a také 
některých drobných chyb, jež byly způsobeny zejména složitostí zadání, domnívám se, že prokázal 
schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval dostatečně dobře. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  22. května 2019  Podpis vedoucího práce (ARC) ………………………………… 

      Podpis vedoucího práce (PST) ………………………………… 


