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Studentka Zuzana Tesařová patří vzhledem k dosahovaným studijním výsledkům v průběhu 
celého studia k nadprůměrným studentům. Výborných a velmi dobrých výsledků dosahovala 
v ateliérové tvorbě i v teoretických disciplínách. V rámci Erasmu absolvovala část studia 
v zahraničí. Architektonická studie, která je podkladem pro tuto bakalářskou práci, získala 
v minulém akademickém roce 1. místo ve své kategorii v soutěži o Cenu Arnošta Wiesnera. 
Velmi dobře obstála při ústní části Státních závěrečných zkoušek, kdy byla v jednotlivých 
předmětech hodnocena stupni: B, B, A.  
Bakalářka řešila konkrétní zadání závěrečné práce s názvem „Kulturní park Brno“. Celý úkol 
zpracovávala samostatně včetně potřebných detailů. Při vlastním řešení nastudovala množství 
literatury a příslušných norem. V průběhu zpracování diplomové práce často chodila 
konzultovat předem připravovaná variantní řešení jednotlivých konstrukčních součástí 
budovy, zvláště pak detailů, s cílem ideálně optimalizovat výsledek daného problému. Teprve 
po důsledné úvaze a případných úpravách dílčích částí studentka přikročila k detailnímu 
technickému řešení budovy. S velkou pečlivostí se věnovala zpracování skladeb obalových 
konstrukcí a kritických detailů budovy. Nad každým problémem a detailem studentka 
přemýšlela a analýzou došla k výsledku na potřebné úrovni. Předložená práce má 
nadprůměrný rozsah a je velice dobře vypracovaná.  
Studentka se úkolu zhostila tak, že výsledkem je kvalitní projektová dokumentace. Přestože se 
v diplomové práci vyskytují některé drobnější technické nebo formální nedostatky méně 
podstatného rázu (ty ale v žádném případě nesnižují její kvalitní zpracování), hodnotím tuto 
bakalářskou práci jako výbornou. 
 
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení se oba vedoucí práce shodují na hodnocení 
bakalářské práce jako výborné. 
 
Klasifikační stupeň ECTS:  A / 1  
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Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 


