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A. Architektonická ěást

Studentka Andrea Pernicová se v průběhu bakalrířského studia na Ústaw architektury
jeví nadpruměmý student. Teoretické znalosti z předmětů aplikovala do ateliérové tvorby a v
celém bakalařském stupni její ateliérová tvorba má zlepšující se tendenci, kde poslední dva
ateliéry jsou hodnocené známkou A. odbornou praxi vykonávala v londýnském
architektonickém ateliéru WHAT architecture.

B. Konstrukění část

Studentka Pernicovó Andrea, zpracovávala jako téma své bakalářské práce zadéni
,,Polyfunkční dům Brnoo..

Zadéni vycháue|o ze skutečných požadavků a reálných okolností daného místa stavby,
tj.p.č. 1149 kat. území Staré Brno [610089]' a to vmajetku Statutrímího města Bmo,
Dominikrínské nríměstí |96lI' Bmo.město, 60200 Brno. Především v úvodních přípravných
fazíchprojektu studentka aktivně připravila všechny rozhodné projekění podklady' zhodnotila
stávající okrajové podmínky návrhu. JelikoŽ dislokace objektu je lokalitou s poměrně hustou
ělenitou stávající zástavbou a komplikovaným zak|ádánim, tak zejména shora uváděná
přípravná fáze by|a pro niíslednou práci stěžej ní.

Výsledkem projekční anabáze byl studentkou zvolen konstrukční systém, související
konstrukční prvky a subsystémy tak, že dané řešení splňuje poŽadované základni funkce, tj.
statické, architektonické, tepelně technické, akustické, protipožární a další funkce vypl;ývající
z požadavktt na konstrukce pozemních staveb.

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

Studentka tímto splnila kladené požadavky a cíle daného zadéní ptáce na téma
,,Polyfunkční dům Brno.. a s vnrŽitím sých dosavadních studijních znalostí z oboru
prokáza|a dostatečnou odbornou uroveň. Kombinací shora uvedených faktů s
vlastníiniciativou a systematičností vpráci mohu konstatovat, že n|ádla zadaný úkol a
hodnotím známkou A.
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