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PoSUDEK VEDoUcícH gnKAnŘsrÉ PRÁCE

Studentka VONDRÁKoVÁ Kateřina
Vedoucí ARC: Prof. !ng. arch. Ji|jí Šindlar, CSc.

PST: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

A. Architektonická část

Zpracovaná architektonická studie ,,obnovy staré pošty v Rousínově.. vychází
z ateliérové práce v 3. ročníku, vedené Ing.arch. L. Vojtovou, Ph.D., kterou
studentka dopracováva|a d|e svých, studiem získaných a rozšířených základních
zna|ostí z oboru architektura a stavite|ství. Architektonická studie nese zák|adní
stopu pragmatického myš|ení, které jen zdánlivě brání event. rozvinutí tvůrčího
ta|entu studentky a svým způsobem i tzv. kreativního přístupu k řešenému
úko|u. Snad proto byla pozornost do jisté míry soustředěna více na řešenítémat
z oborů pozemního stavite|ství, kterým se maxímálně věnova|a. svůi záiem
a zna|osti by|y patrny na konzu|tacích, které vyh|edáva|a a využíva|a. Zde také
uplatňova|a své ve|mi dobré zna|osti z oborů pozemního stavite|ství, což se
pos|éze projevi|o i v ce|kové kva|itě zpracovaného baka|ářského úko|u.
Studentka během studia dosahovala stá|e ve|mi dobrých studijních výs|edků.
Yždy pracova|a zodpovědně. Je náročná na kvalitu své práce a výs|edky studia.

B. Konstrukční část

. V této souvis|osti je důvodné zváŽit změnu konstrukčního řešení, popř.
dimenze konstrukcí průvlaků.

V průběhu semestru studentka zpracovávala projekt stavební části víceméně
samostatně s konzu|tacemi stavebně konstrukčních částí. Průběh projekčních prací
si vyŽáda| drobné dílčí změny v konstrukčním i provozním návrhu, koncepci
materiálového řešení nosných konstrukcí a obvodového pláště budovy, čímŽ vyvstaly
drobné komplikace.

Studentka tímto splni|a k|adené poŽadavky a cí|e daného zadání práce na téma
,,obnovy staré pošty v Rousínově.. a s vyuŽitím svých dosavadních studijních
zna|ostí z oboru prokáza|a dostatečnou odbornou úroveň. Kombinací shora
uvedených faktů s v|astní iniciativou a systematičností v práci mohu konstatovat, Že
zv|ád|a zadaný úkol a hodnotím známkou C'
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Vzhlede k projevovanému zájmu o studium, zejména tematických okruhů
z ob|asti pozemního stavite|sfuí, a úsiIí vloŽeném do baka|ářské práce, navrhuji
známku ,,B,, , ato za celkový přístup a kva|itu bakalářské práce.

prof. lng. arch. J Šind|ar, CSc. lng. LuborzKalousek, Ph.D.

K|asifikační stupeň ECTS:

V Brně dne 27.02' 2015

KIasifikačnÍ stupniceKlas.
stupeň
ECTS

A B c D E F

CÍseIná
klasifikace 1 í ' 5 2 2,5 ? 4


