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PoSUDEK VEDoUcícH gnKAúŘsrÉ PRÁCE

Studentka ŘezníčxovÁ LENKA

Vedoucí ARC: Ji|jí Šindlar, prof. |ng. arch., CSc.
PST: Dušan Hradil, |ng.

A. Architektonická část

Studentka zpracovala architektonickou studii bytového domu na ul. Musilova v Brně,
jejížzák|adem byla práce z ateliérové worby v 3. ročníku. Architektonická studie
obytného domu / v daných podmínkách - lokalitě/ je velmi náročným úkolem, neboť
zadaná parcela apoŽadavky na užívání objektu do jisté míry limitují možnosti řešení. |e
však třeba konstatovat, že se studentka úkolu zhostila nadmíru dobře. S wůrčí invencí
vyťvořila ob j ekt, jehož provozně dispoziční vztahy j sou uspokoj iým naplněním zadání
anabízí nové možnosti zhodnocení stavebního místa.
Do dispozice objektu je vložena i kavárna, která příjemným způsobem oživuje jeho
provoz a umožňuje vywáření noqfch komunikačních vazeb i směrem do prostoru /do
jisté míry neutrálníhof mezi stávající zástavbou'
Studentka patří mezi ý studenty, kteří ke každému úkolu přistupují kreativně, s tvůrčí
invencí, ale i zodpovědně. V maximální míře vyuŽiva|a možnosti konzultací, na které
byla vždy připravena. |ejí studijní qýsledy by|y vždy velmi dobré, což dokladuje její
skutečný zájem o studium zvoleného oboru.

B. Konstrukční část

Studentka Řezníčková Lenka, zpracováva|a jako téma své bakalářské práce zadáni,,Bytový
dům na ulici Musilova.. _ text hodnocení bakalrířské práce vedoucím PST.

Zadani vycháze\o ze skuteěných požadavků a reálných okolností daného místa stavby,
tj. p.č. 453l|, 45312, 45314 kat. uzemí Husovice Í4II70I], a to v majetku ffzických osob.
Především vúvodních přípravných fazich projektu studentka aktivně připravila všechny
rozhodné projekční podklady, zhodnotila stávající okrajové podmínky návrhu. Jelikož
dislokace objektu je lokalitou s poměrně hustou členitou stávající zástavbou a
komplikovaným zak|ádáním, tak zejména shora uváděná přípravná féne by|a pro následnou
práci stěŽejní.

Výsledkem projekční anabáze byl studentkou zvolen konstrukční systém, související
konstrukění prvky a subsystémy tak, že dané řešení splňuje požadované zéi<|adní funkce, tj
statické, architektonické, tepelně technické' akustické, protipoŽrírní a další funkce vyplyvajíci
zpožadavki na konstrukce pozemních staveb. V souvislosti se zmíněnou statikou, však
mohlo být přistoupeno kjednoduššímu výtazu a zpracovětní nosných konstrukcí stavby
v oblasti dilatace navazujiciho objektu. Jedná se zejména o řešení nosných pruvlaků příčného
stěnového systému stavby v 1.S, vynášejících nosné stěny čtyř výše položených pod|aži.
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V této souvislosti je důvodné zvétžit změnu konstrukěního řešení, popř. dimenze konstrukcí
pruvlaků.

V pruběhu semestru studentka zpracovávala projekt stavební části víceméně samostatně
s konzultacemi stavebně konstrukčních částí. Pruběh projekčních prací sivyžáda| drobné dílčí
změny v konstrukčním i provozním návrhu, koncepci materiálového řešení nosných
konstrukcí a obvodového pláště budovy, ěímž vyvstaly drobné komplikace.

Studentka tímto splnila kladené poŽadavky a cíle daného zadéni práce na téma ,,Bytový
dům na ulici Musilovaoo a s využitím svých dosavadních studijních znalostí z oboru
prokéna|a dostateěnou odbornou úroveň. Kombinací shora uvedených faktů S
vlastní iniciativou a systematičností v práci mohu konstatovat, že zv|ádla zadarý úkol a
hodnotím zniímkou B.

arch.. CSc.
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