
DU
ffitr

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
FAKULTA STAVEBNI

Studijní program
Typ studijního programu
Studijní obor

B350l ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
Bakalrířský studijní pro$am s prezenční formou studia
Architektura

PoSUDEK VEDoUCÍCH BAKArÁŘsrÉ PRÁCE

Studentka: Tomková Iva

Vedoucí ARC: Prof.Ing.arch. Jiljí Šindlar, CSc.
PST: Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

A. ARCHITEKTONICKA CAST

Studentka Iva Tomková patří vzhledem k dosahovaným studijním
celého studia k velmi dobrým studentům. Výbomých a velmi dobých
v ateliérové tvorbě i v teoretických disciplínách.
Ústní ěást Státních závěrečných zkoušek absolvovala s velmi
jednotlivých předmětů.

vysledkům v pruběhu
hodnocení dosahovala

dobým hodnocením

Bakalrářka při zpracování stavební ěásti projekfu /..Pffstavba FA Lublaňo./ postupovala
metodicky s vyrrŽitím informací získaných na odborných konzultacích z oboru pozemního
stavitelství. Zadaný úkol' nráročný nejen na respektoviíní provoznich poŽadavků, konstrukcí a
materiálového řešení' s respektem k využívari objektu i v budoucnosti' zpracovala dle
požadavků vyplývajících ze zadéní a na zahvaniční stáŽi-studiu zpracované architektonické
studie. Studentka v rámci řešení dostavby a úprav FA v Lublani prokénala schopnost práce na
provozně-dispoziěních variarrtách stavebních konstrukcí v závislosti na volbě použiých
materiálů, a to jak celé stavby, tak i jejích detailů.
S\.ým zaujetím a zájemem o řešené téma zvlád|a práci v předepsaném rozsahu' věetně
zpracováni detailů. Grafická uroveň zpracování projektu je na požadované urovni. Pro
grafické zpracovétní výkresové dokumentace uplatňovala bakalářka platné nonny.

Bakalařskou práci hodnotím, dle stupnice ECTS, stupněm A / 1

B. KoNSTRUKČNÍ čÁsr

Bakalářka při zpracování stavební části projektu postupovala metodicky s vyuŽitím informací
získaných v rámci pravidelných konzultací a studiem odborné literatury



a jiných dostupných zdrojů z oboru pozemního stavitelství a souvisejících oborů. Studentka
prokéna|a při řešení bakalářské práce schopnost řešit stavební konstrukci s ohledem na volbu
materiálových variant a konstrukčního řešení detailů stavby.

Bakalářskou práci hodnotím, dle klasiÍikační sfupnice ECTS A l I

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení se vedoucí práce shodují na ýsledném hodnocení
hodnocení bakalařské práce lvzh|edem kjejímu rozsahu, propracovanosti a dle stupnice
ECTS /

na klasiÍikačním stupni A l 1
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