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A. Architektonická část  

V architektonické studii se studentka snažila navrhnout sociálně zvýhodněné bydlení, 
poskytující domov velkým, převážně romským rodinám. Jednoduchá architektonická forma 
spolu s jednoduchým provozním schématem je cílena na konkrétní skupinu obyvatel a 
současně odpovídá požadavkům na nízko nákladovou výstavbu. Architektonická část 
dokumentace je zpracována kvalitně, nemám k ní připomínky. 

Studentka absolvovala ve školním roce 2013/2014 dva semestry studia programu Erasmus v 
Rennes ve Francii na škole École national supérieure de Bretagne. Výuku absolvovala ve 
francouzštině. V mimo školní odborné činnosti se účastnila soutěže na rekonverzi bývalého 
kravína v Doubravníku, a to společně s kolektivem učitelů ústavu ARC. Soutěž byla 
vyhlášena Společností Petra Parléře.  
Dále se věnuje navrhování zakázkového nábytku - realizovala prodejnu RTR project na ulici 
Horova v Brně, nebo interiér s nábytkem psychologické poradny tamtéž. 
Studentka pracovala svědomitě se zájmem o zvolený projekt. Je schopná samostatné tvůrčí 
práce i technického myšlení. Ateliérové projekty měla klasifikovány převážně známkami A, 
celkový průměr za celé studium 1,24.  

Architektonickou část hodnotím klasifika čním stupn ěm A/1.  
 
 
B. Konstruk ční část  

 

Veškeré konstrukční prvky včetně všech skladeb konstrukcí a detailů navrhla samostatně. 
Nad každým problémem studentka důkladně přemýšlela a analýzou došla k výsledku na 
potřebné úrovni.  
Předložená práce je velice dobře a podrobně vypracovaná a v mnoha ohledech má až 
nadprůměrný rozsah. Studentka se úkolu zhostila tak, že výsledným efektem je kvalitní 
projektová dokumentace, která by v praxi mohla bez problémů sloužit pro řádné provedení 
stavby.  

I přesto, že se v bakalářské práci vyskytují některé drobnější technické nebo formální 
nedostatky méně podstatného rázu, hodnotím tuto bakalářskou práci jako výbornou.  



Konstruk ční část hodnotím klasifika čním stupn ěm A/1. 

 
 
 
Klasifikační stupeň ECTS:          S ohledem na vážené hodnoty architektonické a stavební 
části navrhujeme klasifikovat A/1   
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Klasifika ční stupnice  
 Klas. 

stupeň 
ECTS 

A B C D E F  

Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

  


