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A. Architektonická část
Architektonická studie polyfunkčního domu při ul' Kopečné a Studánka rozčleňuje objekt na
dílčí hmoty, snaŽí se navázat na stávající, výškově neuspořádanou sousední zástavbu'
Navrhuje celkem 5 bytů přijatelné velikostní kategorie s doplňkovou vybaveností. První NP
tvoří technické zázemí objektu s vjezdovou plošinou, zajišt'ující přístup do podzemních
parkovacích zakladačů. Kavárna v 2. NP má dle mého soudu rezervu v řešení hygienického
zařízení ( na WC muŽů není přístup, schází vstupní dveře' pisoáry jsou v zbytečně velké
místnosti, přímý vstup z kavárny na WC imobilních je nevhodný, šatna zaměstnanců
přístupná z kavárny, nevhodný provozní vztah baru a skladu). Některé byty v 3.NP mají
nevyhovující velikost obývacího pokoje - 12,87 m2 nesplňu1e Čstrl obytné budovy' PřestoŽe
student Pohanka původní studii zpracovanou v Ateliéru archit. tvorby AG33 dopracoval v
Komplexním projektu AG36, některé drobné nedostatky se nepodařilo odstranit.

Z mimoškolních aktivit studenta bych jmenoval účast v následujících architektonických
soutěŽích - pro Lesy ČR, studentskou soutěŽ o Cenu Arnošta Wiesnera, Super studio a
architektonickou soutěŽ,,Stavby s vůní dřeva 2016.
Student pracoval se zájmem o zvolený projekt. Je schopný samostatné tvůrčí práce a má
rovněŽ technické myšlení, transformující architektonickou koncepci do realizační úrovně'
Jeho ateliérové projekty byly klasifikovány převáŽně známkami A a B.

Architektonickou část hodnotím stupněm B/1,5.

Konstrukční část

Konstrukční studie navazuje na předchozí architektonickou studii. K řešení práce přistoupil
student aktivně, pracoval systematicky a samostatně. Na průběŽné konzultace byl vŽdy
dobře připraven. Při zpracování prokázal potřebné znalosti konstrukcí pozemního stavitelství
i souvisejících profesí. Práce se vyznačuje pečlivým zpracováním jak v úrovni konstrukční
studie, tak i prováděcí části projektu s respektováním příslušných norem a předpisů.
Drobnější technické nebo formální nedostatky nejsou podstatného rázu. S přihlédnutím k
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přístupu studenta k práci, osobnímu úsilí pro dořeŠení projektu dle přípomínek,
samostatnosti a aktivitě hodnotím tuto bakalářskou prácijako kvalitní.

Konstrukční část hodnotím stupněm A/1.

Klasifikační stupeň ECTS: S ohledem navážené hodnoty architektonické a stavební
části navrhujeme klasifikovat Al1
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