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Studentka Zuzana Fuchsová se v průběhu baka|ářského studia na Ústavu architektury jevíjako
ve|mi dobný student. Její siInou stránkou je atelíérová tvorba, která v celém baka|ářském stupni
je hodnocená průměrnou známkou B. Ústní státní závěrečná zkouška by|a k|asifikována
stupněm B. Své teoretické zna|osti následně využi|a a zúroči|a v architektonickém Ateliéru
Netřesk.
Tématem baka|ářské práce je návrh po|yfunkčního domu v městské části Brno - Líšeň. Stavba
je určena především pro obyvate|e této brněnské městské části a snaŽí příb|íŽit občanům
chybějící funkce. Projekt by| nakonec úspěšně qybrán investorem a v současné době probíhá
jeho příprava k reaIizaci.

Celkové hodnocení a závérz

V konstrukčním řešení bakalářské práce by|y pouŽity moderní materiá|y a techno|ogie
užívané dnes pro rnýstavbu občanských objektů. Studentka zadané téma zdárně zv|ád|a, už od
architektonické studie objektu je patrná snaha o u7woření zajímavého hmotového a
provozního řešení zadaného objektu. Ve stavební části prováděcího projektu neby|y sh|edány
zásadní stavební ani konstrukční chyby, respektuje p|atné Čstrl.

Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu x ! D !

2. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! ! !
3. Přístup autora ke zpracování práce x tr ! !
4,YvuŽití odborné |iteratury a práce s ní ! a ! D
5. Formá|ní, graflcká a jazyková úprava práce fl x ! !
6. Sp!něnípoŽadavků zadání práce x D ! !
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PředloŽená dokumentace je přehledná, je zpracována v rozsahu zadání a její Úroveň co
do věcnosti a dodržení stávajících norem pro navrhování občanshých budov je na velmi dobré
úrovni.
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