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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Zig zag Houses 

Autor práce:  Karin Ňukovičová 
Vedoucí práce (ARC): doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. 
Vedoucí práce (PST): Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Popis práce: 

Karin Ňukovičová svojí bakalářskou práci rozpracovala na základě vlastního architektonického a dispozičního 

návrhu bytového domu, se kterým v rámci studentské soutěže „Cena Arnošta Wiesnera“ získala 1. místo.  

V projektu musela studentka řešit řadu náročných konstrukčních problémů. Nakonec i přes nutnost vyřešit 

objekt z různých hledisek, prokázala studentka výbornou orientaci v zadaném úkolu. Pracovala systematicky, 

spolehlivě a samostatně. Přesně tak, jako když hraje na saxofon, na kterém ji to jde skvěle. V průběhu 

bakalářského studia na Ústavu architektury se zapojila do studentských soutěží. V některých z nich i uspěla. 

Její ateliérová tvorba v BSP, je hodnocena v průměru známkou B. Odbornou praxi vykonávala v bratislavských 

atelierech MG arch. Group nebo Cubedesign s. r. o. rodiny Kállayovcov.   

Konstrukční část bakalářské práce zahrnuje projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. 

Novostavba bytového domu je řešena jako samostatně stojící objekt v k. ú. Pisárky v Brně, který je tvořený 

dvěma viladomy vzájemně spojenými podzemními garážemi. Konstrukční systém viladomů je stěnový, zděný, 

založený na základových pasech. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické a střecha je plochá 

s klasickým pořadím vrstev. Objekt podzemních garáží má nosné konstrukce železobetonové monolitické. 

Podkladem pro bakalářskou práci byl ateliérový projekt, který studentka zpracovávala u jiného vedoucího 

konstrukční části. Po celou dobu zpracování konstrukční části bakalářské práce pak studentka pravidelně 

konzultovala, aktivně přistupovala k řešení stavebnětechnických aspektů své práce, navrhovala a byla 

schopna obhajovat vlastní technická řešení konstrukčních problémů. Je zcela přirozené, že vedoucí 

konstrukční části práce může mít na řešení jednotlivých podrobností mírně odlišný názor nebo že se u práce 

takového rozsahu mohou vyskytovat drobné chyby, které plynou z náročnosti zpracovávaného zadání, což 

však nijak nesnižuje celkově vysokou úroveň zpracování. Výkresová dokumentace i textové části jsou jak po 

obsahové, tak po grafické stránce celkově na výborné úrovni. V odpovídajícím rozsahu jsou zpracovány i 

zvolené detaily a příslušná posouzení. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Předložená bakalářská práce odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce a má celkově 

výbornou úroveň, a to jak po stránce grafické, tak po stránce obsahové a technické. Studentka tak prokázala 

celkově výborné znalosti z oblasti architektury a pozemního stavitelství a také schopnost aplikace 

teoretických poznatků získaných studiem na praktickém řešeném projektu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  17. května 2019  Podpis vedoucího práce (ARC) ………………………………… 

      Podpis vedoucího práce (PST) ………………………………… 


