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Bakalářská práce studenta Davida Boháče vychází z ateliérového projektu, zpracovaného ve 2. ročníku
bakalářského studia. V původní studii student v počátcích práce upravila architektonický koncept a dispoziční
řešení. Ke zpracování bakalářské práce přistupoval odpovědně a častými konzultacemi dosáhl celkového ???
výsledku. V průběhu studia byl hodnocen z ateliérových projektů známkami: C,B,C,B,A,B – tedy velmi dobře.
Na konzultace PST chodil student pravidelně, základní konstrukční principy objektu navrhl student
samostatně na základě koncepce probrané a v rámci konzultací. Doporučení a rady student do své práce
zapracoval a podněty dále sám rozvíjel. Nad problémy se snažil přemýšlet tak, aby došel k výsledku na
potřebné úrovni. S ohledem na skutečnost, že součástí práce nejsou dílčí projektové dokumentace, které by
mohly návrh zásadně ovlivnit (např. inženýrsko-geologický průzkum, statická část, podrobné požárně
bezpečnostní řešení apod.), je třeba navržené řešení v některých souvislostech vnímat jako ideové. Student
se úkolu zhostil tak, že výsledkem je dobře vypracovaná projektová dokumentace. I přesto, že se v bakalářské
práci vyskytují některé technické nebo formální nedostatky, hodnotím tuto bakalářskou práci jako dobrou.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce studenta:

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:
Bakalářská práce Davida Boháče splňuje požadavky, které jsou na tento stupeň vysokoškolské kvalifikační
práce kladeny.
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