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Studijní program 83501 ARCH|TEKTURA pozeuruÍcH STAVEB
Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia
Studijní obor Architektura

PoSUDEK VEDoUcícH gnKAnŘsrÉ PRÁcE

Student: BĚLEHRADoVÁ vĚnn

Vedoucí ARC: Prof'Ing'arch. Jiljí Šind|ar, CSc.
PST: lng. Jana Krupicová, Ph.D.

A. Architektonická část

Studentka Bě|ehradová Věra patří mezi ve|mi zodpovědné a svědomité studenty, coŽ

dok|adujíjejí studijní výs|edky' Během ce|ého studia vŽdy dosahova|a ve|mi dobrého

hodnoceníjak v oborech teoretických, tak ateliérové tvorbě' Velmi dobrého

hodnocení dosáh|a i u státních závěrečných zkoušek'

Baka|ářská práce studentky Bělehradové Věry je architektonickou studií sakrálního

objektu v prostoru síd|iště Brno - Lesná. Toto zadáníje mimořádně náročné na

tvarové řešení objektu v kontextu stávající zástavby síd|iště. Studentka se pokusila

najít jedno z možných řešení, které by zcela jistě vyŽadovalo další rozpracování,

zejména v detailech ýpických pro tyto stavby.

Ve své architektonické studii prokáza|a schopnost samostatné fuůrčí práce, ale i

schopnost vnímat prob|ematiku reálných moŽností navrŽeného konstrukčního

systému a materiálového řešení. Po grafické stránce, včetně poŽadovaného

normového zpracování dokumentace, je práce na ve|mi dobré úrovni.

Bakalářskou práci hodnotím stupněm B l 1,5

B. Konstrukční část

Studentka vyuŽíva|a moŽnosti konzu]tací i formu samostudia, při řešení konstrukčních
problémŮ si dokáza|a vce|ku dobře poradit a samostatně prob|ematiku prostudovat'
Konstrukční řešeníje vzh|edem k prostorově a tvarově náročné stavbě kostela navÉeno ze



Že|ezobetonu, nutný by by| konkrétní posudek statika. Podrobněji by bylo vhodné řešit otázku
prostorové akustiky, osvět|ení a větrání koste|ní |odi.
Po grafické a jazykové stránce je diplomová práce zpracována vce|ku přeh|edně, pouze s
drobnými chybami' Bezesporu je v práci moŽno najít některé drobné nedostatky, které však
nejsou zásadního charakteru. Studentka prokáza|a schopnost samostatné tvůrčí práce a
zadanou problematiku zpracova|a na dobré úrovni.

K|asifikační stupeň EGTS: navrhuji B/í'5

Vzhledem k qýše uvedenému se
hodnocení, d|e k|asifikační stupnice

Podpisy:

Ing. Jana Krupicová, Ph.D'

V Brně dne 28'2'2014

oba Vedoucí bakalářské práce shodují
EcTs, na stupn. B / í'5 .

Prof.Ing'arch. iifi Šind|ar, CSc.

Klasifikační stupniceKlas.
stupeň
ECTS

A B c D E F

CíseIná
klasifikace 1 1 ,5 2 2,5 3 4


