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Popis práce:

Tématem bakalářské práce je návrh přestavby bývalé ýpravní budovy v železničnístanici Ústí
nad orlicí. objekt je tvořen střední jednopodlaŽní částí. Na ní v krajích navazuje dvoupodlažní
část objetu s podkrovím a podsklepená čtyř podlažní část objektu s podkrovím.
Stávající konstrukční systém je zděný. Navržené stavení úpravy včetně řešení nového ýahu
jsou vhodně vyřešeny v souladu se stávajícím konstrukční systémem a materiálovou skladbou
objektu.

Hodnocení vedoucího práce (ARC):
Studentka v maximální míře zachovává, resp' obnovuje původní architektonickou podobu
nádražní budovy z druhé poloviny 19' Století. Autorka přistupuje k zadání památkářsky
decentním způsobem, bez ambice Vytvořit viditelnou soudobou Vrstvu, či tvůrčí počin, který by
se jasně identifikoval s 21. stoletím a Vymezoval vůči původní stavbě. Tento přístup je patrný
jak v interiérech budovy, tak V jejím exteriéru. Konzervativní způsob projektovánívšak není na

škodu, zvláště pokud autorka (zatím) nemá vyprofilovaný vlastní názor na další možné
přístupy tvorby s historickou materií.
oproti původní studii z 2. ročníku autorka provedla spíše dílčí dispoziční změny a tak se mohla
od začátku soustředit na vlastní bakalářskou práci - tedy kreslení stavebních rnikresů.
Studentka pracovala průběžně, k projektovému úkolu přistupovala zodpovědně, samostatně,
technicky, věcně a bez tvůrčích pochybností. Projekt je zpracován průřezově na vysoké
technicko-řemeslné úrovni, i když řešení resp. neřešení některých detailů v interiéru vyvolává
otázky na způsob realizace.
Práci v každém případě doporučuji k obhajobě' Navrhuji hodnocení klasifikační stupeň podle
ECTS: A/ 1



Hodnocení práce studenta (PST):
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu x ! tr !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! n D

3. Přístup autora ke zpracování práce x ! ! D

4' VvuŽitíodborné literatury a práce s ní x ! n n
5. Formální, grafická a jazyková Úprava práce x tr ! I
6. Splnění poŽadavků zadání práce x D ! n

Celkové hodnocení a závér (PST):

V práci je využito moderních materiálů a řešení. Po grafické stránce je práce zpracována dle

aktuálních ČSN. práce je rovněž vhodně rozčleněna na stávající stav svyznačením bouracích

prací a na navrhovaný stav' Celková čitelnost projektové dokumentace je díky tomu na velmi

dobré úrovni.
Studentka konzultovala svoji práci pravidelně'
vŠre byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu a rozsahu' U předložené práce

pozitivně hodnotím snahu o hledání jednoduchých řešení pro dosažení požadovaných cílů.

Student prokázal dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního myšlení.

Celkové hodnocení (PsT) + (ARC). Klasifikačnístupeň podle ECTS: A l 1
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