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Studentka Lucie Petřeková studovala na Fakultě stavební VUT v Brně kombinovanou formou čtyřletý
bakalářský studijní program Stavební inženýrství, studijní obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování
pozemních staveb. V akademickém roce 2011/12 předložila k obhajobě svoji bakalářskou práci a v červnu 2012
konala státní závěrečnou zkoušku. U ní však neuspěla a byla hodnocena klasifikací F/4.
V protokolu komise uvedla podmínky reprobace: „Bakalářská práce nesplňuje požadavky kladné na VŠ práci,
studentka neprokázala dostatečné vědomosti ze studovaného oboru. Studentka zpracuje práci na základě nového
zadání a předloží k obhajobě znovu ve stanoveném termínu. Současně musí u SZZ své vědomosti prokázat i
v odborné rozpravě, u které byla rovněž hodnocena jako nevyhovující.“
V akademickém roce 2012/13 měla studium přerušeno a studentkou FAST VUT v Brně se stala znovu až
v akad. roce 2013/14 a obdržela nové zadání bakalářské práce s názvem: „Bytový dům s restaurací v Brně“.
Jako vedoucího bakalářské práce si zvolila doc. Štěpánka. Předmětem zadání byla určená část projektové
dokumentace, její výkresová i textová části včetně požárně bezpečnostního a tepelně technického řešení zadané
stavby a vyřešení tří zadaných detailů.
Během zimního semestru 2013/14 požádala celkem o 6 konzultací, při nichž bylo konzultováno dispoziční,
konstrukční i architektonické řešení navrhovaného stavebního objektu a byly doporučeny dosti podstatné změny
i úpravy předložené rozpracovanosti.
V průběhu letního semestru 2013/14 požádala studentka o další tři konzultace, jejichž předmětem byly
dotazy k pokračujícímu rozpracovanému řešení a byly jí konkrétně zadány tři detaily, které má konstrukčně
vyřešit.
Lze konstatovat, že studentka Lucie Petřeková při zpracovávání zadání potvrzovala průměrné vědomosti a
znalosti, které studiem nabyla.
Její přístup k práci na projektu je možné hodnotit poměrně kladně. Prokazovala, že je schopna studiem
nabyté vědomosti úměrně uplatňovat při řešení konkrétních stavebně konstrukčních problémů.
Studentka Lucie Petřeková předkládá k obhajobě svoji bakalářskou práci, která svým obsahem i rozsahem
splňuje zadání a lze ji tedy k obhajobě doporučit.

Klasifikační stupeň ECTS:

D/2,5

V Brně dne 30. 5. 2014

...................................................
podpis
Klasifikační stupnice
Klas. stupeň ECTS

A

B

C

D

E

F

Číselná klasifikace

1

1,5

2

2,5

3

4

