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A. ARCHITEKTONICKA CAST

Studentka Denisa Šlesingerová patÍi vzhledem k dosahovaným studijním výsledkům
v pruběhu celého studia k velmi dobrým studentům. Výborných a velmi dobých hodnocení
dosahovala v ateliérové tvorbě i v teoretických disciplínách.
Ústní část Státních závěrečných zkoušek absolvovala s velmi dobrym hodnocením
j ednotlivych předmětu.

Bakaltířka při zpracování stavební ěásti projekfu /Polyfunkční objekt na Kraví hoře/
posfupovala metodicky s vyuŽitím informací získarých na odborných konzultacích z oboru
pozemního stavitelství. Zadaný úkol, náročný nejen na respektování provozních poŽadavků,
konstrukcí a materiálového řešení' s respektem k vyuŽívaní objektu i v budoucnosti,
zptacova|a dle požadavků vyplyvajícíchze zadáni a dříve zpracované architektonické studie.
Sfudentka v rámci řešení polyfunkčního objektu prokánala schopnost práce na provozně-
dispozičních variantách stavebních konstrukcí v závislosti na volbě pouŽi!ých materiálů, a to
jak celé stavby, tak i jejích detailů.
Svym zaujetim a zájmem o řešené téma zv|ádla práci v předepsaném rozsahu, věetně
zpracovéní detailů. Grafická uroveň zpracovéní projektu je na poŽadované úrovni. Pro
grafické zpracování výkresové dokumentace uplatňovala bakalářka platné norÍny.

Bakalářskou práci hodnotím, dle sfupnice ECTS, stupněm A / 1

B. KONSTRUKČNÍ ČÁsr

Bakalďka při zpracování stavební části projektu postupovala metodicky s vytrŽitím informací
získaných v rámci pravidelných konzultací a studiem odbomé literatury



a jiných dosfupných zdrojů z oboru pozemního stavitelství a souvisejících oboru. Studentka
prokáza|a při řešení bakalrářské práce schopnost řešit stavební konstrukci s ohledem na volbu
materiríloých variant a konstrrrkčního řešení detailů stavby.

Bakalrířskou práci hodnotím, dle klasifikační stupnice ECTS A l I

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení se vedoucí ptáce shodují na hodnocení bakalrířské
práce /vzhledem k jejímu rozsahu, propracovanosti a dle sfupnice ECTS /

na klasiÍikačním stupni A l 1
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