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A. Architektonická část
Bakalářská práce vychází z architektonické studie Vypracované studentkou v ateliérové
tvorbě 2. ročníku studia. Předmětem řešení je bytový dům v Brně - Líšni. Jedná se o
komplex dvojice domů, propojených hromadnými garáŽemi. Studentka původní studii
dopracovala a dílčím způsobem upravila - do bytů doplnila šatny a skladovací prostory, které
v původním řešení nebyly. TotéŽ platí o prostoru pro kočárkárny a kola, přístupné z chodby
2.-4. NP. Doporučoval bych prověření oslunění býu orientovaného na severozápad, kde bý
nemusely být dodženy normové hodnoty. Výkresy pŮdorysů nejsou opatřeny severkou.
Kladně lze hodnotit širokou škálu velikostních kategorií bytů, snad aŽ na bý 4+1 o velikosti
167 m2, který by byl v dnešnídobě obtíŽně prodejnýl
Výchozí studii studentka rozpracovala v rámci BP ve stavební projekt s dispozičními
úpravami, ale bez zásadních výrazových změn. Pracovala svědomjtě a se zá1mem,
předloŽený architektonický projekt vykazuje dobrou úroveň. V průběhu studia dosahovala
průměrných výsledků' ateliérová tvorba hodnocena B - E (z toho 3x C)'

B. Konstrukční část
Studentka prokazovala při řešení projekčních problémů dobré znalosti' Konzultovala a
pracovala postupně a systematicky, potřebné podklady si sama nastudovala a vybrala pak
vhodnou variantu konstrukčního řešení. Potýkala se s návrhem střešních teras, kde zejména
jako problematické vidím odvedení dešťových vod. Za1ímavěje řešeno zděné zábradlí, které
umoŽňuje osazení rostlinami a je navrŽeno v kombinaci s lavičkou pro relaxaci uŽivatelů,
tento prvek by bylo vhodné ještě podrobněji promyslet.
l přes drobné nedostatky studentka prokázala dobrou orientaci voboru pozemních staveb a
zpracovala i po architektonické stránce projekt na kvalitní úrovni'
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