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Student Jan Machát patří vzhledem k dosahované klasifikaci během studia celého Bakalářského 
studijního programu k nadprůměrným studentům, jak v ateliérové tvorbě, tak v teoretických 
disciplínách. V jednotlivých ateliérech architektonické tvorby AG31 až AG36 dosáhl hodnocení A, B, 
A, A, B, B. Při ústní části Státní závěrečné zkoušky byl hodnocen klasifikačními stupni: B, A, C.  
Na počátku své bakalářské práce z osobní iniciativy přepracoval vlastní původní architektonickou 
studii, což svědčí o jeho kreativitě a pozitivní motivaci k práci na dosažení kvalitního výsledku 
projektu. 
 
Za zimní semestr, kromě jedné, absolvoval všechny konzultace. Z počátku semestru ztratil 
dost času tím, že svůj koncept oproti původnímu architektonickému návrhu dosti podstatně 
měnil, a to v podstatě až do poloviny listopadu 2012. S tím souvisí i jeho někdy nedostatečná 
příprava na konzultace. Teprve v závěru semestru svojí intenzívní prací doháněl počáteční 
deficit a dořešení některých nedokonalostí. Jeho znalosti z problematiky konstrukcí 
pozemních staveb lze nakonec hodnotit jako velmi dobré, ve svých návrzích konstrukčního 
řešení se snažil uplatňovat studiem nabyté poznatky. Konstrukční studii odevzdal v termínu a 
v přijatelné, velmi dobré kvalitě. Zadaný rozsah práce splnil. 
Zadaný rozsah i obsah bakalářské práce splnil rovněž ve velmi dobré kvalitě. Svojí prací 
prokázal, že poznatky nabyté studiem dokáže vhodně aplikovat při konkrétním řešení 
stavebně-technické problematiky. 
 
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení se oba vedoucí práce shodují na hodnocení 
bakalářské práce jako velmi dobré. 
 
Klasifikační stupeň ECTS:  B / 1,5 
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