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A. Architektonická část

Markéta Mičková je studentka s pragmatickým přístupem k architektonické tvorbě.
Tektonika návrhů je ďetelně čitelná. V pruběhu celého bakalrířského studia na Ústavu
architektury ateliérová tvorba studentky byla hodnocená sfupněm B. Ústní státní závěrečná
zkouška potvrdila její silnou stránku a to v oblasti pozemního stavitelství. Byla hodnocená
známkou A. Její znďosti následně prověřila odborná praxe u brněnského architektonického
ateliéru ATELIER 90 s.r.o..

B. Konstrukční ěást

Studentka Mičková Markéta, zptacovávala jako téma své bakalářské práce zadáni,,Bytový
dům Kopečná...

Zadění vycháze|o ze skuteěných poŽadavků a reálných okolností daného místa stavby,
tj. p.ě. lI49 kal ,Území Staré Brno [610089]' a to v majetku Statutrírního města Bmo,
Dominikanské nríměstí 196lI, Brno-město, 60200 Brno. Především v úvodních přípravných
fazíchprojektu 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|ádžním, tak zejména shora uváděná
přípravná fáze bylapro následnou práci stěŽejní.

Výsledkem projekční anabáne byl studentkou zvolen konstrukční systém, související
konstrukční prvky a subsystémy tak, že dané řešení splňuje požadované zék|adní funkce, tj.
statické, architektonické, tepelně technické, akustické, protipoŽělrní a další funkce vyplyvající
zpožadavktl na konstrukce pozemních staveb.

V pruběhu semestru sfudentka zpracováva|a projekt stavební části víceméně samostatně
s konzultacemi stavebně konstrukěních 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 zadání ptáce na téma ,,Bytový
dům Kopečná.. a s vyuŽitím svých dosavadních studijních znalostí z oboru ptokáza|a
dostatečnou odbornou uroveň. Kombinací shora uvedených faktů s vlastní iniciativou a
systematičností v práci mohu konstatovat, že zv|ád|a zadaný úkol a hodnotím zniímkou A.
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