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Studentka Martina Fojtíková se v průběhu baka|ářského studia na Ústavu architektury jeví jako
výborný student. Teoretické zna|osti z předmětů zúroči|a v ate|iérové tvorbě a v celém baka|ářském
stupni její ate|iérová tvorba není hodnocená horší známkou, než B. odbornou praxi vykonáva|a
v architektonickém ateIiéru Architekti.in'
Nosnou konstrukcí stavby je že|ezobetonový ske|etouý systém tvořený nosnými s|oupy 300x300 mm
v kombinaci se stěnovým systémem navazujícím na okoIní zástavbu v proIuce tvořeným
že|ezobetonovou stěnou a dop|něný o ztužující jádro s h|avní vertiká|ní komunikací. Ske|etoý systém
dop|ňují že|ezobetonové průvlaky a křížem vyztužené mono|itické desky stropu. Základní rozpon
nosných sloupů je 42oo mm. Spodní stavba je řešena pomocí opěrných podzemních stěn okolo
stávající zástavby a při|eh|é komunikace, že|ezobetonovými patkami na pi|otech a pásy s mikropi|oty
oko|o stávající historické hradebnízdi. obvodový p|ášť je tvořen tvárnicemi z porobetonu t|. 300 mm.
Při zpracování zadání pracovala studentka samostatně a peč|ivě. Téma rozpracova|a na zák|adě
v|astních idejí. V projektu řeši|a řadu obtížných konstrukčních prob|émů. Stavební část vycházející z
architektonické studie je nad rámec s|ožitosti baka|ářské práce a má spíše charakter práce dip|omní.
Při řešení úkoIu vycháze|a studentka ze svých studií, v|astního architektonického a dispozičního
návrhu. Zpracování práce je dop|něno studiemi vyhotovenými na zák|adě v|astních návrhů v souladu
s technickými normami. Přes nutnost řešit objekt z rťnných h|edisek, prokáza|a studentka dobrou
orientaci v zadaném úkolu. Pracova|a systematicky, spo|eh|ivě a samostatně. Na četné konzultace
byla připravena. Studentka prokáza|a houževnatost a neústupnost při řešení technických úko|ů.
7pracování práce z h|ediska stavebně konstrukčního řešení, uspořádání a grafického podání
prokazuje dobrou technickou úroveň baka|áře.
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