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A. Architektonická část

Dagmar Žékováje studentkou, která se projevila s ýruzným pracovním nasazením a
pílí při studiu. Logicky uvažuje a svuj návrh dokaže dopracovat až do detailu. Tento detail
navic prezentuje také qitvarní strrínku integrovanou do architektury. V průběhu bakalařského
sfudia na Ustavu architektury její ateliérová tvorba vykazuje zlepšující tendenci, co potvrzuje
hodnocení posledních tří atelieru zniímkou A. Ustní státni závětečná zkouška tento narustající
pruběh potvrdila. odbornou praxi vykonáva|a u brněnského architektonického ateliéru Arch
Design s.r.o..

B. Konstrukční část
Studentka Žakova Dagmar, zptacováva|a jako téma své bakalrářské ptáce zadáni
,,Polyfunkční dům Brnooo.

Zadání vychazelo ze skutečných poŽadavků a reálných okolností daného místa stavby,
tj.p.ě. 1149 kat. uzemi Staré Brno [610089]' a to vmajetku Statutárního města Bmo,
Dominikanské náměstí 196lI, Brno-město, 60200 Brno. Především v úvodních přípravných
fázích projektu studentka aktivně připravila všechny rozhodné projekční podklady, zhodnotila
stávající okrajové podmínky návrhu. JelikoŽ dislokace objektu je lokalitou s poměrně hustou
členitou stávající zástavbou a komplikovaným zak|ádanim, tak zejména shora uváděná
přípravná faze by|a pro následnou práci stěŽej ní.

Výsledkem projekční anabine byl studentkou zvolen konstrukční systém, související
konstrukční prvky a subsystémy tak, že dané řešení splňuje poŽadované zák|adni funkce, tj.
statické, architektonické, tepelně technické, akustické, protipožámí a další funkce vyplývající
z poŽadavkťl na konstrukce pozeÍrrních staveb.

V průběhu semestru studentka zptacováva|a projekt stavební části víceméně samostatně
s konzultacemi stavebně konstrukčních částí. Pruběh projekčních prací sivyžáda| drobné dílčí
zmény v konstrukčním i provozním návrhu, koncepci materiálového řešení nosných
konstrukcí a obvodového pláště budovy, ěímŽ vyvstaly drobné komplikace.

Studentka tímto splnila kladené požadavky a cíle daného zadání práce na téma
,,Polyfunkční dům Brno.. a s využitím sých dosavadních sfudijních znalostí z oboru
prokázaIa dostatečnou odbomou úroveň. Kombinací shora uvedených faktů s



vlastní iniciativou a systematičností v práci
hodnotím znrímkou A.

mohu konstatovat, Že zvládla zadaný úkol a
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