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A. Architektonická část

Student David Hostinský patří mezi velmi dobré studený, coŽ dok|adují jeho dobré

studijní výsledky a to jak v ateliérové tvorbě, tak teoretických předmětech. Dosáh|

velmi dobých výs|edků i u Státních závěrečných zkoušek. Je studentem s qýrazným

zájmem o studium'

Bakalářská práce je zpracována s tvůrčí invencí, která je zhodnocena V návrhu jak

stavebních konstrukcí'tak materiálovém řešení. Baka|ářská práce jako ce|ek je

zpracována velmi kvalitně a dle poŽadavků na ni kladených. SWm zaujetím a

zájmem o řešená témata zv|ád| práci v předepsaném rozsahu,včetně zpracování

detai|ů' Grafická Úroveň projektu /bakalářské prácel respektuje poŽadované

a v praxi uplatňované normy a jako celek je ve|mi kvalitní.

Vzhledem k uýše konstatovanému a uvedenému hodnocenívedoucího PST se oba

vedoucí bakalářské práce shodují na hodnocení výborně . A l 1,

B' Konstrukční část
Projekt bakalářské práce řeší novostavbu veřejného krytého bazénu v katastrálním území

Brno-Zábrdovice. Jedná se o budovu s jedním podzemním a dvěma nadzemními pod|aŽími.

Stavba je zaloŽena na Železobetonové zák|adové desce. Nosný systém budovy je

Že|ezobetonový monolitický kombinovaný obousměrný. Samostatnou nosnou konstrukcí je

potom ocelový ske|et vstupní ha|y. Svis|é konstrukce jsou zhotoveny z tvárnic Ytong.

Vodorovné konstrukce stropů jsou tvořeny Že|ezobetonovými mono|itickými deskami. Nosná

konstrukce střechy je tvořena dřevěnými lepenými vazníky. Střešní souvrství je navrŽeno

zák|opem z oSB desek a zatep|ením z pěnového sk|a Foamg|ass.

Při zpracování zadaného úko|u vycházel student z v|astních studií architektonického a

dispozičního návrhu. Zpracování bakalářské práce je dop|něno studiemi, vyhotovenými s



VyuŽitím dostupných informačních zdrojů. Přes znaěný rozsah práce a nutnost řešit objekt z

různých hledisek, prokáza| student vynikající orientaci v zadaném Úkolu.

David Hostinský prokázal při návrhu architektonického pojetí nevšední invenci. Budova je

navrŽena v objemově vyváŽených proporcích. Student pracoval spo|eh|ivě, soustředěně a

samostatně' Na četné konzu|tace byl vŽdy připraven s pohotovou argumentací k řešené

prob|ematice. Zpracování bakalářské práce z h|ediska stavebně konstrukčního řešení,

uspořádání a grafického podání prokazuje výbornou technickou úroveň.

K výše uvedeným skutečnostem hodnotím konstrukční část stupněm A.
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