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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: obnova Thonethovy vi|y v Koryčanech

Autor práce: Pavla Večeřová
Vedoucí práce (ARC): Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.,
Vedoucí práce (PST): : lng. Lubor Kalousek, Ph.D.

Popis práce:
Kvalita konceptu a přístup k řešení práce

Bakalářská práce zpracovává P. D. na obnovu Thonetovy vi|y v Koryčanech, v současné době objekt chátrá
bez využití. V návrhu baka|ářské práce jsou prostory využity pro ku|turně společenské úče|y, expozici rodiny
Thonetů a jejich tvorby, v mansardě budou pokoje pro ubytování případných hostů. Pro veřejnost je využito
i podzemní pod|aží. Studii na koncepci obnovy zpracova|a studentka v rámci ate|iérové tvorby ve 2. roč.
bakalářského stupně studia. Součástí nového využití je i návrh úpravy okolí objektu, na pozemku je umístěn
ma|ý amfiteátr pro konání sezónních kulturních akcí.

Přístup k obnově vi|y je dostatečně citlivý. Jedná se o historickou stavbu, která by si zas|ouži|a památkovou
ochranu nebo |épe, důs|ednou obnovu. To je také h|avním cí|em bakalářské práce.

Konceptnovéhovyužitíby lzpracovánvespo|uprác isMěÚvKoryčanechajezdař i |ý.Včást i  BaCbakalá řské
práce se však studentka potýkala s více technickými prob|émy a částečně s neúp|ným zaměřením stávajícího
stavu vi|y, což poznamena|o ceIkovou kvalitu zpracování práce. Zásahy do konstrukce objektu jsou do|oženy
samostatnými výkresy jednot|ivých pod|aží, poh|edy a řezy objektu. Přístup k obnově zachovaných
charakteristických prvků interiéru - ha|y a schodiště, i k některým dalším částem stavby, nenídokumentován
odpovídajícím způsobem dostačuj ícím pro rea I izaci.

Studentka pracova|a se zájmem, v průběhu zpracování práce však měla zdravotní prob|émy, konzu|tova|a
méně a nepravideIně, což také ov|ivniIo výsledné zpracování práce.

Hodnocení . konstrukční část

Studentka Pavla Večeřová abso|vova|a u vedoucího konstrukčníčástijiž ate|iérový projekt, ve kterém dále
pokračovala na bakalářskou práci. Po ce|ou dobu zpracování bakalářské práce studentka konzultova|a jen
ve|mi omezeně, by|a schopna navrhovat v|astní technická řešení konstrukčních prob|émů, avšak některá
z těchto řešení nebyla schopna zce|a jednoznačně obhájit' Taktéž některé připomínky a doporučení
vedoucího práce neby|y studentkou zce|a dobře up|atněny ve v|astní práci. Řada opakujících chyb je
způsobena zejména nepozorností při zpracování dokumentace. Kladně |ze hodnotit samostatnou práci
s dokumentacístávajícího stavu, která místy neposkytova|a dostatečné technické informace pro další návrh.
Tato skutečnost Vyžadova|a, aby si studentka řadu věcí samostatně dostudova|a a zjisti|a. Ce|kově je
baka|ářská práce Pav|y Večeřové z pohledu konstrukčního řešení zpracovaná na dobré technické i grafické
úrovni a sp|ňuje tak po technické stránce požadavky, které jsou na tento stupeň vysokoško|ské kvaIifikační
práce k|adeny'
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Věcná správnost a formální úroveň
Práce je zpracována na průměrné úrovni, věcně správně, a|e s technickými chybami a nedostatky.
Výkresová dokumentace í textové části jsou jak po obsahové, tak po grafické stránce na dobré úrovni.

V odpovídajícím rozsahu jsou zpracovány i zvo|ené detai|y, které však nejsou technicky zcela správně.

otázky doporučené k b|ižšímu vysvět|ení při obhajobě jsou obsaženy V oponentním posudku'

Celkové hodnocení a závěr:
obnova historického objektu, v tomto případě historické vi|y, je bezesporu náročným úkolem, ktený

studentka Pavla Večeřová zvlád!a dobře. Baka|ářskou práci zpracova|a zodpovědně, řešení však mohlo b'ýt

více propracované a podpořené konzultacemi s vedoucím práce ARC, tak PST.

Vzh|edem k ce|kové úrovni závěrečné práce, která je průměrně zpracovaná, v'ýsledek hodnotím

klasifikačním stupněm ECTS

K|asifikačnístupeň pod|e ECTSI c l 2

Datum: 24. února 2019 Podpis vedoucího práce (ARc)

Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu n X ! n
2. Úroveň zpracování řešeného tématu n n X !

3. Přístup autora ke zpracování práce n tr x n
4. Vvužití odborné literaturv a práce s ní n ! x n
5. Formá|ní, qrafická a iazyková úprava práce ! ! x !

6. So|nění požadavků zadání práce ! X n n
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