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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Obnova společenského domu ve Zlobicích 

Autor práce:   Pavla Sobotková 
Vedoucí práce (ARC): Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. 
Vedoucí práce (PST): doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce studentky Pavly Sobotkové vychází z ateliérového projektu obnovy památek 
a rozpracovává projektovou dokumentaci obnovy společenského domu ve Zlobicích, který byl 
pro ateliérový projekt chápán jako památkově chráněný. Třípodlažní nárožní objekt, s jedním 
podzemním a dvěma nadzemními podlažími, zakončený krovem se sedlovou střechou s 
valbami, postavený ve 20. letech 20. století a následně stavebně upravovány, a i dostavovány 
ve dvorní části, stojí ve středu obce, na místě původního hospodářského stavení. Konstrukčně 
se jedná u zachované budovy o zděnou stavbu s ŽB monolitickými trámovými stropy nad sklepy 
a dřevěnými trámovými stropy nad 1. NP a 2. NP. Dvorní přístavba byla nahrazena přístavbou 
novou, využívající celou plochu dvora, a odpovídající vhodněji nové náplni, využití a celkovému 
výrazu objektu. Pro potřeby bakalářské práce nebyl koncept oproti ateliérové práci výrazně 
upraven. Obnovuje a zachovává výraz původní budovy a doplňuje jí o vhodnější dvorní 
přístavbu. 

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: 

Pavla Sobotková patří vzhledem k dosahovaným studijním výsledkům v průběhu celého 
bakalářského studia k velmi dobrým až výborným studentům. V ateliérové tvorbě, až na 
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výjimky, dosahovala pravidelně klasifikace velmi dobře. Ústní část Státních závěrečných 
zkoušek absolvovala s hodnocením v jednotlivých předmětech klasifikačními stupni: D, A, A.  
Pavla Sobotková bakalářskou práci v části ARC ve vymezeném krátkém čase konzultovala a 
rozvíjela dále koncepci ateliérového projektu, který byl podkladem pro bakalářskou práci. 
V části PST konzultovala vždy pravidelně v dohodnutých termínech. Na konzultace byla vždy 
řádně připravena, na odborné dotazy a připomínky velmi dobře reagovala a přinášela vlastní 
řešení, která byla schopna obhájit. Převážná část připomínek vedoucího části PST pak byla 
studentkou v bakalářské práci zohledněna a řádně zapracována. Většina nedostatků práce je 
způsobena zejména náročností zpracovávaného tématu a dále pak nepozorností při zpracování 
dokumentace v digitální podobě.  
 
Bakalářská práce Pavly Sobotkové je vypracována na velmi dobré až výborné technické a 
grafické úrovni. Architektonické řešení je až na drobné detaily jako celek relativně funkční. Méně 
formální a více dotažené mohlo být řešení ústředního dvora a navazujících ploch. Zvolené 
náplni odpovídají požadované stavební úpravy se snahou o uchování jednoty zachovaného 
objektu a jeho dvorní přístavby a současně památkových hodnot, dle tendencí památkové péče. 
Pro případnou budoucí samostatnou práci architekta je třeba ještě více získat komplexnější 
pohled na řešení, doplněný o podloženou argumentaci. 
 
Bakalářská práce po technické stránce splňuje požadavky, které jsou na tento stupeň 
vysokoškolské kvalifikační práce kladeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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

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


