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Studentka: Neveselá Veronika

Vedoucí ARC: Prof.Ing.arch. Jiljí Šindlar, CSc'
PST: Ing. Jitka Balíková, Ph.D.

A. ARCHITEKToNICKÁ ČÁsr

Sfudentka Veronika Neveselá patŤí vzÁ|edem k dosahovaným studijním ýsledlcům v pruběhu
celého studia k velmi dobým studentům. Výborných a velmi dobrých hodnocení dosahovala
v ateliérové tvorbě i v teoretických disciplínách.
Ústní část Státních závérečných zkoušek absolvovala s velmi dobrym hodnocením
j ednotliqých předmětů.

Bakalďka při zpracování stavební části projektu postupovala metodicky s vyrržitím informací
získaných na odborných konzultacích z oboru pozemního stavitelství. Zadaný úkol,
mimořádně nríročný nejen na respektovžní poŽadavků pam. péče, ale zejména konstrukce a
materiálové řešení, spojená se specifickým provozem |ánni, zptacovala dle poŽadavků
vyp|yvajících ze zaďéní a částečně zadané lstávajicíl projektové dokumentace.
Studentka v rámci řešení prokéza|a schopnost variantního řešení stavebních konstrukcí
v závislosti na volbě materiálových variant a to jak celé stavby, tak i jejích detailů, věetně
poŽadavků na nezbytnou úpravu provozně - dispozičních váahů.
Svym zaujetím a zájmem o řešené téma zv|ád|a práci v předepsaném rozsahu, včetně
zpracování detailů. Grafická úroveň zpracování projektu je na poŽadované úrovni. Pro
grafické zptacovéni qýkresové dokumentace uplatňovala bakaláŤka platné nonny.

Bakalrířskou práci hodnotím, dle stupnice ECTS, stupněm C / 2

B. KoNSTRUKčNÍ čÁsr

Studentka v průběhu semestru využi|a moŽností konzultací, pracovala pruběžně a chybějící

znalosti se snaŽila dosfudovat. V dané problematice se dokáže pruměmě orientovat.



Po grafické a textové striánce je práce zpracována dobře. Konstrukční, materiálové a

provozní řešení objektu jsou zde dostateěně zakresleny a popsány. Bezesporu je vpráci

moŽno najít chyby a nedostatky, kteých se studentce nepodařilo vyvarovat. Nutno však

konstatovat, Že zadani práce bylo poměrně naročné a to jak ke konstrukěním, provozním , ale

i technologickým řešením nedílně spojených s objektem bazénu.

Práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení: KlasiÍikační stupeň ECTS: E

Na zakladě posouzení a výše uvedenému hodnocení se vedoucí práce shodují nazávěreěném
klasiÍikačním sfupni C l2 /vzhledem k rozsahu, propracovanosti bakďařské práce a dle
stupnice ECTS/.
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