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Popis práce: 

Martina Lovečková ve své BP vycházel
„Polyfunkční dům v Mikulově“ v 
akademického roku 2019/2020. Pro 

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
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
6. Splnění požadavků zadání práce

Celkové hodnocení a závěr

Martina Lovečková během studia bakalářského studijního programu 
patřila k slušně pracujícím studentům, 
Na konzultace PST chodila student
a některé podněty dál sama rozvíjel
splnila požadavky na ni kladenou
navrhla studentka samostatně a v rámci PST konzultací proběhl
upřesnění. Některé půdorysy bytů by ale mohly být řešeny dispozičně lépe. 
S ohledem na skutečnost, že součástí práce 
zásadně ovlivnit (např. inženýrsko
hradby, stavebně technický průzkum základových konstrukcí sousedních domů
řešení v některých souvislostech vnímat jako ideové. 
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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Polyfunkční dům v Mikulově 

Lovečková Martina 

Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. 

Ing. Roman Brzoň, Ph.D. 

ve své BP vycházela z architektonické studie, kterou vypracoval
 rámci ateliérového projektu 3. ročníku AG035 v

. Pro bakalářskou práci tento koncept aktualizoval

: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☒ 

pracování řešeného tématu ☐ ☒ 

zpracování práce ☐ ☒ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

ávěr: 

během studia bakalářského studijního programu měla velmi d
studentům, plnila odpovědně své studijní povinnosti. 

studentka pravidelně, doporučení a rady do práce zapracoval
rozvíjela. Nad každým problémem se snažila přemýšlet tak, aby práce 

požadavky na ni kladenou. Základní konstrukční principy objektu a skladeb konstrukcí 
samostatně a v rámci PST konzultací proběhly pouze drobné

Některé půdorysy bytů by ale mohly být řešeny dispozičně lépe.  
S ohledem na skutečnost, že součástí práce nejsou dílčí vstupní průzkumy, které by mohly návrh 
zásadně ovlivnit (např. inženýrsko-geologický průzkum, statický posudek na při

průzkum základových konstrukcí sousedních domů
uvislostech vnímat jako ideové.  
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nické studie, kterou vypracovala na téma 
AG035 v letním semestru 

tento koncept aktualizovala a doplnila.  
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

velmi dobré výsledky, 
odpovědně své studijní povinnosti.  

do práce zapracovala 
přemýšlet tak, aby práce 

. Základní konstrukční principy objektu a skladeb konstrukcí 
y pouze drobné korekce a 

, které by mohly návrh 
statický posudek na přilehlé zámecké 

průzkum základových konstrukcí sousedních domů) je třeba navržené 
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Předložená práce je velmi dobře graficky vypracovaná s dostatečnou podrobností. 
Studentka se úkolu zhostila tak, že výsledkem je slušně zpracovaná projektová dokumentace. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. května 2021  Podpis vedoucího práce (ARC) ………………………………… 

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


