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Popis práce:

Předmětem řešení  byl  návrh  nového  plnohodnotného využití  budovy bývalého soudu ve  Zlíně.
Záměrem studentky bylo maximálně využít původní objekt, zbavit ho dodatečných nekvalitních zásahů
a navrhnout využití  tak,  aby  mohl  nabídnout  široké spektrum služeb a vyhovovat dnešním potřebám.
V návrhu  je  zohledněna  vlastní  původní  stavba,  nově  jsou  citlivě  zakomponovány  parkovací  plochy
k navazující okolní zeleni.

Je nutné si uvědomit, že konstrukční řešení zadané bakalářské práce bylo z velké části navrženo jako
ideové,  vycházející  z  předpokladů.  Tuto  skutečnost  ovšem nelze  negativně  hodnotit,  protože  součástí
zadání práce nejsou všechny podklady, které by konstrukční řešení v rozhodující míře ovlivnily (inženýrsko-
geologický průzkum,  podrobný  stavebně  technický průzkum a statické  posouzení  stávajících  konstrukcí
apod.).

Základní konstrukční principy objektu a skladeb konstrukcí navrhla studentka samostatně a v rámci
PST  konzultací  proběhla  pouze  drobná  korekce.  Na  konzultace  PST  chodila  studentka  pravidelně,
doporučení do práce zapracovala a některé podněty dále sama rozvíjela. Nad každým problémem se snažila
přemýšlet  tak,  aby  došla  k výsledku na potřebné  úrovni.  Předložená  práce  je  velmi  dobře  a  podrobně
vypracovaná a v některých částech je řešena až v nadprůměrné úrovni. 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ ☐ ☐

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐

3. Přístup autora ke zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐
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ěCelkové hodnocení a záv r:

Studentka se úkolu zhostila tak, že výsledkem je kvalitní projektová dokumentace. I přesto, že se
v bakalářské práci vyskytují některé technické nebo formální nedostatky méně podstatného rázu, hodnotím
tuto bakalářskou práci jako výbornou.
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