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A. Architektonická část

Studentka Eva Štrocholcová patří mezi studenty s výrazným zájmem o studium. VŽdy p|ni|a

své studijní povinnosti a dosahova|a výborných a ve|mi dobých studijních výs|edků jak

v ate|iérové tvorbě, tak teoretických disciplínách' Své ve|mi dobré teoretické znalosti
prokáza|a i u Státních závěrečných zkoušek. V ateliérové tvorbě up|atňova|a svou tvůrčí

invenci, zvýrazněnou peč|ivostí a zodpovědností při práci na dí|čích zadáních.

Zpracovaná architektonická studie _ ,,Ga|erie moderní architektury,, je zajímavá svým

prostorotvorným p|ánem, jehoŽ zák|ad je v promyšleném návrhu konstrukčního systému,

zvýrazněného materiá|ovým řešením objektu jak z pohledu exteriérového, tak interiérového.

Ve|mi citlivě přistupuje k tématu ,,$a|erie.. - objektu, ktený je situován v bezprostřední b|ízkosti

světoznámé vi|y Tugendhat , což do značné míry |imituje architektonické-výrazové

prostředky. Ve|mi cit|ivě se Vyrovna|a s náročným svažitým terénem' kteý je typický pro

řešenou |oka|itu. Celkové architektonické řešení je na ve|mi dobré úrovni a zce|a jistě jednou

z moŽných variant ' Studentka v rámci řešení archítektonického Úko|u prokázala schopnost

h|edání optimá|ních variant konstrukčního a materiá|ového řešení stavby, včetně detailŮ'

Grafická úroveň zpracování výkresové dokumentace je ve|mi dobrá, včetně důs|edného

up|atňování poŽadovaných a nezbytných norem.

Vzh|edem k jiŽ konstatovanému /studijní výs|edky dané zájmem o studium/ a ke kva|itě

odevzdané baka|ářské práce, navrhuji hodnocení stupněm A.

B. Konstrukční část

Tématem zadání baka|ářské práce by| projekt Ga|erie moderní architektury. Novostavba je
zasazená do svaŽujícího se terénu s jedním nadzemním a dvěma podzemními podlaŽími.
Konstrukci objektu tvoří kombinovaný Že|ezobetonový systém s Že|ezobetonovým deskovým
a trámouým stropem' Základovou konstrukci tvoří Železobetonové základové pásy. Střecha
v střední části má tvar prostorově nakloněné roviny. obsahuje střešní pásové svět|íky
kotvené do obvodových stěn a Že|ezobetonových prův|aků. Je jednop|ášťová, s k|asickým
pořadím vrstev, povrch tvoří plechová krytina. Jihovýchodní část objektu tvoří exteriérové
hlediště v podobě střešních stupňů. Nosná část schodiště je navrŽena jako rošt z oce|ových



profilŮ, kotvených do obvodové Že|ezobetonové stěny a atiky' /Střecha je jednoplášťová,
s klasickým pořadím vrstev, provozní. obsahuje také střešní svět|íky nesené na
Že|ezobetonových prův|acích'/ Severozápadní část objektu má střechu ve stejné Úrovnijako
před prostor galerie, obsahuje terasu s betonovou d|aŽbou na rektifikačních podloŽkách. Je
jednoplášt'ová, s klasickým pořadím vrstev' Fasádu tvoří předsazený provětrávaný systém
v podobě panelů na nosném hliníkovém roštu kotveným do obvodové nosné stěny.
Při zpracování zadání pracovala studentka samostatně a pečlivě. Téma rozpracova|a na
zák|adě v|astních idejí. V projektu Galerie moderní architektury řeši|a řadu obtíŽných
konstrukčních prob|émů. Stavební část vycházející z architektonické studie je nad rámec
sloŽitosti baka|ářské práce a má spíše charakter práce diplomní. Při řešení úko|u vycháze|a
studentka ze svých studií, v|astního architektonického a dispozičního návrhu' Zpracování
práce je doplněno studiemi vyhotovenými na zák|adě v|astních návrhů v sou|adu s
technickými normami' Přes nutnost řešit objekt zrŮzných h|edisek, prokáza|a studentka
dobrou orientaci v zadaném úko|u. Pracova|a systematicky, spolehlivě a samostatně. Na
četné konzultace by|a připravena. Studentka prokáza|a houŽevnatost a neústupnost při
řešení technických úkolů.
Zpracování práce z h|ediska stavebně konstrukěního řešení, uspořádání a grafického podání
prokazuje dobrou technickou úroveň baka|áře' Konstrukční část hodnotím stupněm A.
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Klasifikační stupniceKlas.
stupeň
ECTS

A B c D E F
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klasifikace 1 1 , 5 2 2,5 3 4


