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Architektonická studie výrobního provozu vinařství 5EKT Jan Petrák v Koby|í na Moravě, která se stala
podk|adem pro zpracování komp|exního projektu, je výsledkem ateliérové práce studentky z 3. ročníku
studia. Baka|ářská práce je zpracována na kva|itní úrovni po stránce architektonické i grafické. Samotný
objekt je řešen v kontextu stávající zástavby a na omezeném prostoru parce|y majite|e, což s sebou neslo
|imity především pro zajištění funkce výrobního procesu, a|e i pro celkoni architektonický rnýraz objektu.
Ten se podařilo studentce ztvárnit s tvůrčí invencí. Dispozice provozu rr'ýroby i soukromé obytné části jsou
řešeny přehIedně.

V průběhu předchozího studia dosahovala studentka niborných studijních výs|edků, za ateliérovou tvorbu
byla hodnocena A ev. B. V rámci mimoškoIních aktivit se účastnila mimo jiných i studentské soutěže projektu
INFRAS . o návrh interiéru studijní laboratoře na Úpst' Tato práce byla oceněna 1. místem. Rovněž její
přístup ke zpracování BP byl velice aktivní při konzultacích architektury i souvisejících oborů.

Ce|kové hodnocení a závěr:

Studentka při zpracování baka|ářské práce postupovala samostatně a systematicky i v oblasti stavebně
konstrukčního řešení. VyužívaIa poznatků získaných studiem řešené prob|ematiky v jednotlivých odborných
předmětech i samostudiem včetně získávání stavebně technických informací mimo rámec školy. Lze
konstatovat, že prokázaIa schopnost čerpat potřebné teoretické zna|osti pro zpracování zadaného
prob|ému, dále je rozvíjet, dop|ňovat a následně aplikovat při řešení zadaného úkoIu, v daném případě

baka|ářského projektu.
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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvaIita architektonického konceptu n X n n
2. Uroveň zpracování řešeného tématu I n tr tr
3' Přístup autora ke zpracování práce x L] n n
4. VyuŽití odborné |iteratury a práce s ní X f, tr n
5' Formální, grafická a jazyková úprava práce n x D n
6. Sp|nění poŽadavků zadání práce x n n T



Studentka ev|ád|a práci v rámci požadovaného rozsahu^ Grafická úroveň zpracování projektu je na velmi
dobré úrovni. Fro grafické zpracovánívýkresu up|atňovala současné p|atné normy, předer,ším v obIasti
zakreslování'
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