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A. Architektonická část

Urbanistický koncept vychází z principu řadové zástavby rodinného bydlení o dvou
nadzemních podlaŽích, jiŽně umístěná skupina domů je jednopodlažní.
S původním řešením Vypracovaným v rámci ateliérové tvorby studentka nebyla spokojena a
výrazně ho přepracovala' Jednoduchý architektonický koncept dřevostavby se slámovou
výplní obvodových stěn promítla i do výrazu stavby', coŽ odpovídá určení domu cíleného na
konkrétnÍ skupinu obyvatel. Předpokládala zapojení obyvatel (pro které jsou domy určeny)
přímo v stavebním procesu, tím podporuje jejich vztah k domu, vlastnímu bydlišti a
navazujícímu venkovnímu prostoru.
studentka projevila zodpověeiný přístup ke zpracování_architektonieké'ěásti projektu, svoje
řešení pravidelně konzultovala, zvaŽovala moŽné varianty řešení. V ateliérech
architektonické tvorby byla hodnocena známkou C - dobře.
Architektonickou část BP navrhuji klasifikovat známkou B - velmi dobře

B. Konstrukční část
Bakalářský práce řeší projekt bydlení s prvky romské kultury v městské Óásti Brno -
Maloměřice' Studentka podrobněji řešila jeden objekt, kteý je součástí nově navrŽené
řadové zástavby'
V průběhu zpracování bakalářské práce studentka často chodila konzultovat předem
připravovaná variantní řešení jednotlivých konstrukčních součástí budovy, zvláště pak
detailů, s cílem ideálně optimalizovat výsledek daného problému. Kladně hodnotím vyuŽití
přírodních materiálů a zároveň moŽnost provedení něktených konstrukcí svépomocí a tedy
snahu o zapojení budoucích obyvatel domu při provádění stavby. obecně platí, Že navžený
konstrukční systém (dřevo a sláma) vyuŽitý pro řadové bydlení, 1e zpoŽárního hlediska do
jisté míry rizikový.

Veškeré konstrukční prvky včetně všech sk|adeb konstrukcí a detailů navrhla samostatně.
Nad kaŽdým problémem studentka přemýšlela a analýzou došla k výsledku na potřebné
úrovni.
PředloŽená práce je velice dobře Vypracovaná a v mnoha ohledech má aŽ nadprůměrný
rozsah - např. výpisy skladeb, konstrukční studie 3D, apod. Studentka se úkolu zhostila tak,



že výsledným efektem je kvalitní projektová dokumentace, která by v praxi mohla
bez problémů slouŽit pro řádné provedení stavby.

l přesto, Že se v bakalářské práci vyskytují některé drobnější technické nebo formálni
nedostatky méně podstatnéh o rázu, hodnotím tuto bakalářskou práci jako výbornou.
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