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Studijní program

Typ studijního pÍogramu

Studijní obor

B3501 ARcHITEKTURA PoZEMNÍcH STAVEB
Bakalářský studijní program s prezenčníformou studia
Architektura

PosUDEK VEDoUcícH BAKAúŘsKÉ PRÁcE

student: TerezaKoUsALoVÁ
Vedoucí ARC: Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

PsT: Ing. Jindřich sobotk7Ph ' D.

A. Architektonickáčást

Baka|ářská práce řeší část původní studie farmy chovu masného skotu v He|víkovicích u Žamberku.
snahou studentky by|o provést komp|etní revi|talizaci původní farmy, s navržením nových objektů,
Vyřešit optimá|ní provoz a urbanisticky i architektoniky zač|enít moderní zemědělskou farmu do voIné
krajiny. VýsIedkem jsou jednoduché formy zemědě|ské architektury, Vhodné k zadanému úkoIu.
Během studia studentka dosahovaIa průměrných výsIedků, se střídaým hodnocením stupni A- E.
Ate|iéry by|y hodnoceny převážně známkou B.

Hodnocení ústní s77: E'A'C Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D'

B' Konstrukční část

studentka prokáza|a při řešení konstrukčních a projekčních prob|émů poměrně dobré znalosti,
pravide|ně chodi|a konzultovat a pracova|a postupně a systematicky. Hmota objektu je navrŽena
uceleně, s patřičným nouy'm krovem h|avní budovy s dřevěnýmí vikýři. U něktenich konstrukcí by se v
praxi vyžadova|o podrobné statické posouzení a minimá|ně kompIexní vyřešení statického schématu
objektu. 5amotná rea|izace by neby|a zřejmě také finančně náročná. Nicméně vzh|edově působí
řešený dům zajímavě a studentka se podrobněji zabtýva|a detai|y' Chtěl bych zdůraznit, že studentka
zpracova|a nad rámec nutnosti počet zpracovaných detaílů. což hodnotím Ve|ice nutné a přínosné
pro danou prob|ematiku a samotný objekt. objekt není situován v poměrně Výrazném svahu.
studentka nemuse|a daný objet fiedná se již o stávající objekty) zasadit do svahu, a|e i do oko|ní
zástavby. I přes drobné nedostatky, které jistě můžeme v práci na|ézt, studentka zpracova|a po
konstrukční stránce projekt na kva|itní úrovni. Rozsah projektu je značný, dokumentace je
zoracována orecizně.

K|asifikační stupeň ECTS:

V Brně dne 17. oz,.2076

Návrh hodnocení B/1,5

K|asifikační stupnice

Ing. Jindřich Sobotua,W,.D.

Klas.
stupeň

A B c D F

ČíseIná
klasifikace

1, 2 2,5


