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A. Architektonická část

Téma baka|ářské práce navazuje na vybranou architektonickou studii Vypracovanou v architektonické
tvorbě.

Úko|em by|o vypracování konstrukční studie vpředmětu AG36 vměřítku 1:100 a vypracování
dokumentace pro provedení stavby v rozsahu určeném vedoucím práce za PST v měřítku 1:50.

Při řešení úkolu pracova|a studentka samostatně včetně dohodnutých konzu|tací' I při snaze o
komp|etnost Úko|u se nevyhnu|a některym nepřesnostem v kva|itě a komplexnosti řešení. Dokončená
baka|ářská práce odevzdaná v poŽadovaném termínu obsahuje všechny předepsané části A-D, tj. část
dok|adovou, konstrukční studii, dokumentaci pro provedení stavby, architektonický detai| a volné
pří|ohy. Výkresová část zpracovaná v CAD je ve standartním provedení a textová část v přiměřeném
rozsahu vystihuje řešený objekt. S přihlédnutím k ce|kovému přístupu studentky k baka|ářské práci,
jejím zna|ostem a dovednostem řešit architektonicky a konstrukčně zadaný Úko| a dosaŽeným
výs|edkům konstatuji, Že zadaný Úko| zv|ád|a.

B. Konstrukční část

Studentka Nýtrová Bohdana, zpracováva|a jako téma své baka|ářské práce zadání ,,Vinařství
LAHOFER".

Zadání vycháze|o ze skutečných poŽadavků a reá|ných oko|ností daného místa stavby, tj. p.č' 1467,
1468,1469, k.Ú. Dobšice u Znojma |6281231, a to v majetku právnické osoby - Vinařství LAHOFER, a.s.,
Brněnská 523' 67 182 Dobšice.

Především v úvodních přípravných fázích projektu studentka aktivně připravi|a všechny rozhodné
projekčnípodklady, zhodnoti|a stávajícíokrajové podmínky návrhu, přičemŽ tato přípravnáÍáze by|a pro
nás|ednou práci stěŽejn í'

Výs|edkem projekční anabáze by| studentkou zvo|en konstrukčnísystém, související konstrukční prvky
a subsystémy s cí|em sp|nění poŽadovaných zák|adních funkcí, tj' statických, architektonických, tepe|ně
technických, akustických, protipoŽárních a da|ších funkcí vyp|ývajících z poŽadavků na konstrukce
pozemních staveb.



V průběhu semestru pak studentka zpracováva|a projekt stavební části samostatně. I přes zjevnou
snahu studentky o komp|exní vyřešenÍ zadaného úko|u, dokumentace zce|a nenap|ňuje rozsah
poŽadovaný stavebním zákonem resp' jeho prováděcí vyh|ášky 499/2006 Sb. v aktuá|ním znění. Shora
obecně uvedené nedostatky |ze přičíst zejména pojatému rozsahu práce, jeŽ není Úměrný nabiým
znalostem a schopnostem studenta.

Studentka i přesto sp|ni|a kladené poŽadavky a cíle daného zadáni práce na téma ,,Vinařství
LAHoFAR- a s vyuŽitím svých dosavadních studijních zna|ostí z oboru prokáza|a dostatečnou
odbornou úroveň. Kombinací shora uvedených faktů s v|astní iniciativou v práci mohu konstatovat, Že
zv|ád|a zadaný úko| a hodnotím známkou D.
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