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A. Architektonická část

Student Jan V|ach svou bakalářskou práci dopracova| dle protoko|u z neúspěšné

obhajoby v minu|ém ško|ním roce. Maximá|ně se snaŽi! sp|nit všechny protokolem

deklarované poŽadavky . Před|oŽená architektonická studie je zpracována d|e

metodických poŽadavků s vyuŽitím informacízískaných na odborných konzu|tacích

a částečně i praxe. Student v rámci práce na svém bakalářském projetu prokáza|

schopnost vnímat poŽadavky kladené na jeho kva|itu a věcnou přesnost. Grafická

úroveň zpracování dokumentace je dobrá a respektuje poŽadavky na ni kladené,

tedy včetně up|atňování platných a poŽadovaných norem'

Vzhledem k průběhu práce na bakalářském projektu a dosaŽeným výs|edků se oba

vedoucí práce shodují na hodnocení c l 2 - D l2,5 .

B. Konstrukění část
Tématem zadáni baka|ářské práce byl projekt Ga|erie moderní architektury. Svislou nosnou
konstrukci objektu tvoří mono|itické Že|ezobetonové s|oupy. S|oupy jsou navrŽeny V
pravidelném modu|u 6 m. Kavárna je navrŽena ze zdícího systému Ytong, u obvodového
p|áště v kombinaci se zatep|ením minerá|ní vatou a s předsazenou provětrávanou fasádou.
Stěny ve styku se zeminou jsou navŽeny jako Železobetonové' Pro strop 1S je uvaŽována
kříŽem vyÁužená spojitá mono|itická deska se skrytými prův|aky. Strop nad h|avním
výstavním prostorem tvoří kříŽem vyztužená spojitá mono|itická deska s vidite|nými prův|aky,
které vynášejí lehkou zavěšenou ocelovou |ávku a centrá|ní prosk|ené schodiště.
lnteriérové schodiště je oce|ové. Střecha je jednop|ášťová a jqí souvrství tvoří tepe|ně-
izo|ační vrstva, na nížje provedena spádová vrstva z |ehčeného betonu, překrýá pov|akovou
hydroizoIační fólií'
Při zpracování bakalářské práce student pracova| cí|evědomě, i kdyŽ někdy nevyrovnaně,
avšak se snahou zdůvodnit zák|adní principy návrhu. Student zpracova| svoje zadání
samostatně, snaŽi| se vyuŽít a up|atnit všech svých vědomostí a zkušeností získaných v
průběhu studia. Při řešení Úko|u vycháze| student ze svých studií v|astního architektonického
a dispozičního návrhu. Zpracování baka|ářské práce je dop|něno studiemi vyhotovenými na
zák|adě v|astních návrhů. Jan V|ach pracova| spíše nárazovitě a v závéru práce se dostal do
značných časových prob|émů. od studenta, ktený jiŽ práci obhajova| a mě| za úko| ji
dopracovat, by bylo moŽné očekávat vyšší úroveň zpracování baka|ářské práce, coŽ nemá



v|iv na její objektivní hodnocení vzhledem k poŽadavkům na odevzdávanou práci. Na
konzultace by| připraven s přijate|nou argumentací k řešené prob|ematice.

Zpracování práce z h|ediska stavebně konstrukčního řešení, uspořádání a grafického
podání prokazuje přijatelnou technickou úroveň baka|áře. Navrhuji za pozemní stavitelství
hodnocení c/2.
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