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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce:  Tělocvična Dolní Kounice 

Autor práce:  Ing. Michael Pavliš 

Vedoucí práce (ARC): doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 

Vedoucí práce (PST): Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. 

Popis práce: 

Ing. Michael Pavliš ve své bakalářské práci vycházel z architektonické studie „Tělocvična Dolní 
Kounice“, kterou vypracoval v rámci ateliérového projektu AG035 v letním semestru 
akademického roku 2018/2019. Pro bakalářskou práci tento koncept aktualizoval a doplnil 
zajímavě zpracovaným detailem atmosférického osvětlení interiéru uloženého v nosném 
rámu konstrukce tělocvičny. 

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

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

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: 

Ing. Michael Pavliš v průběhu bakalářského studia patřil k výborným studentům, výborných 
hodnocení dosahoval zejména v ateliérové výuce architektonického navrhování, kde využíval 
zkušeností získaných v předcházejícím studiu designu. Tímto ateliérovým projektem tělocvičny 
se umístil ve studentské soutěži o Cenu Arnošta Wiesnera 2019, kde jej nezávislá porota 
renomovaných brněnských architektů ocenila 3. místem ve své kategorii.   
Na konzultace PST chodil pravidelně, doporučení a rady do práce zapracoval a některé 
podněty dále sám rozvíjel. Nad každým problémem se snažil přemýšlet tak, aby došel 
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k výsledku na potřebné úrovni. Základní konstrukční principy objektu a skladeb konstrukcí 
navrhl student samostatně a v rámci PST konzultací proběhl pouze drobná korekce.  
S ohledem na skutečnost, že součástí práce nejsou dílčí projektové dokumentace, které by 
mohly návrh zásadně ovlivnit (např. inženýrsko-geologický průzkum, statická část, podrobné 
požárně bezpečnostní řešení apod.), je třeba navržené řešení v některých souvislostech 
vnímat jako ideové.  
Zároveň je nutné upozornit, že zvolená koncepce objektu tohoto typu umístěného z velké 
části pod úrovní terénu by z technického, technologického a zejména finančního hlediska byla 
velmi náročná a do jisté míry riziková. 
Předložená práce je velmi dobře a podrobně vypracovaná, v některých částech je řešena až 
v nadprůměrné úrovni. 
Student se úkolu zhostil tak, že výsledkem je kvalitní projektová dokumentace. I přesto, že se 

v bakalářské práci vyskytují některé technické nebo formální nedostatky méně podstatného 

rázu, hodnotím tuto bakalářskou práci jako výbornou. 

S ohledem na rozsah a úroveň zpracování navrhujeme na ocenění této Bakalářské 

práce dle směrnic fakulty. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  3. června 2020  Podpis vedoucího práce (ARC) ………………………………… 

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