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A. Architektonická ěást

Student Kašpárek Micha| patří mezi ve|mi dobré studenty, coŽ dok|adujíjeho studijní

výs|edky, kteých dosahuje jak v teoretických předmětech, tak ate|iérové tvorbě.

Během celého studia byl aktivním a zodpovědným studentem, coŽ mu umoŽni|o i účast na

praxi v zahraniční' Státnízkoušky /teoretickou čásV absolvoval s výbornými a velmi dobými

výsIedky.

Baka|ářská práce řeší nesnadný úko|, kteným je vestavba víceÚče|ového objektu do pro|uky

ve stávajícízástavbě, která je situovaná V exponované po|oze města Brna, zvýrazněna

s|oŽitým systémem komunikací. NavrŽený objekt je po architektonické stránce ve|mi

zajimavý, nicméně některá dispoziční řešeníje moŽné vnímat jako jednu z mnoha variant.

Bakalářská práce je zpracována zodpovědně, d|e metodických pokynů. Student ve své práci

prokáza| schopnost variantního řešení stavebních konstrukcí a materiá|ového řešení ce|é

stavby ijejich detailů. Grafická Úroveň zpracováníje velmi dobrá, a to včetně up|atnění

p|atných norem.

Baka|ářskou práci hodnotím stupněm B / 1,5 .

B. Konstrukční část

Bakalářská práce se zabývá kompaktním objektem menšího objemu, konstrukční řešení je
standardní vzhledem k typu stavby. Vzh|edově i dispozičně je objekt zajímavý, moderního
sty|u, s výrazně prosk|enou fasádou'
Student i přes méně ěetné konzultace v průběhu zimního semestru dokáza| v rámci konečné
fáze projekt dotáhnout do poŽadované formy a rozsahu, je zde samozřejmě moŽno na|ézt
drobné nedostatky z h|ediska podrobnosti popisu, zakreslování nebo konstrukčních
nejasností, které však nejsou zásadního rázu.



Projekt by by| jistě v praxi konzu|tován a dořešen do potřebných detailů v koordinaci se
specialisty, např. co se ýká vedení insta|ací, statiky, řešení požární bezpečnosti apod.
Před|oŽená práce je vypracována na dobré úrovni a sp|ňuje požadavky na bakalářskou práci'

Klasifikační stupeň ECTS: navrhuji B / 1'5

Vzhledem k qýše uvedenému hodnocení se oba vedoucí práce shodují na

k|asifikačním stupni EcTs bakalářské práce B l1,5
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