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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Vinařství Marcinčák Novosedly 

Autor práce:  Denis Orinčák 

Vedoucí práce (ARC): Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. 

Vedoucí práce (PST):    Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce studenta Denise Orinčáka je rozpracováním na podkladě jeho 

ateliérové studie ve druhém ročníku bakalářského studia. Původní studii částečně upravil 

především po stránce vnějšího architektonického výrazu, určité změny se projevily i v dispozici. Se 

zadáním na výškově různorodé parcele a s požadavky zadavatele se vyrovnala zdařile.  Od počátku 

měl svoji vizi, kterou rozvíjel a ke které směřoval.  K řešení BP přistupoval zodpovědně, 

konzultoval, reagoval na podněty, ale pracoval i samostatně. Tak, jako u většiny studentů, 

možnosti konzultací BP pouze distanční formou, nenahradily klasický osobní kontakt a konzultace 

problémů.  Během studia byl za ateliérové práce hodnocen převážně známkou B. 

Student se snažil cca v pravidelných intervalech konzultovat dílčí technické a konstrukční problémy. Bakalář 

nad každým problémem přemýšlel, daný problém analyzoval. Tímto postupem dospěl k výsledku na velmi 

dobré úrovni. Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, student více méně respektoval doporučené 

normy a předpisy. Zpracování práce bylo provázeno řešením řady dílčích technických a konstrukčních 

problémů, se kterými se student vypořádal bez větších obtíží. Graficky je bakalářská práce řešena pomocí 

počítače v grafickém CAD programu, zpracování pomocí programu je na uspokojivé úrovni. 

Předložená bakalářská práce prokazuje, že její autor je schopen samostatně řešit složitější projekční úkoly. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Bakalářská práce studenta Denise Orinčáka je vypracována kvalitně a splňuje všechny požadavky, 

které jsou na tento stupeň vysokoškolské kvalifikační práce kladeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  25. května 2021  Podpis vedoucího práce (ARC) ………………………………… 

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


