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A . Architektonická ěást

Architektonická studie ,,obnovy staré pošty v Rusínově,. je zpracována ve|mi
zodpovědně s maximá|ní snahou najit optimá|ní řešení zadaného úko|u jak po
stránce architektonické, tak konstrukční a materiá|ové. Studentka zpracova|a ve své
architektonické studii téma, které je ve|mi náročné, neboť jde o vytvoření nového
kompozičního vztahu mezi objektem historickým a současným' Své řešení postavi|a
na kontrastu hmotového a materiá|ového řešení dostavby k objektu stávajícímu.

Je moŽné konstatovat' Že zadané téma zvlád|a na ve|mi dobré úrovni.

Studenta patří mezi ty studenty, kteří ma1í ýrazný zé4em o studium, coŽ dokladují její
výborné studijní výs|edky. Je ve|mi kreativní, peč|ivá a důs|edná. V maximá|ní moŽné
míře vyuŽívala konzultací i mimo základni konzu|tační prostor daný rozvrhem.

A. Konstrukční část

Studentka Hradilová pracova|a svědomitě a přicháze|avždy s iniciativním řešením.
Během práce se čas od času dostávala do časového sk|uzu, coŽ by|o dáno její
pečlivostí a zodpovědností.
Ve|mi detai|ně se zabýva|a konstrukční částí projektu, kterou se snaŽi|a zvládnout co
nejkvalitněji. Dostavba objektu pošty /historické budovy/ je ve|mi náročným úko|em
a vyŽaduje schopnost sk|oubit někdy aŽ protichůdné poŽadavky provozní,
konstrukční a v nepos|ední řadě iestetické v harmonizqici ce|ek'
To se studentce zce|ajistě podaři|o' Vypracova|a jednu z mnoha moŽných a velmi
dobých variant dostavby - aktivace historického objektu'
Výkresová dokumentace, zejména konstrukční, je zpracována velmi dobře, proto její
práci hodnotím známkou ,,A..
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