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A. Architektonická část

Z h|ediska architektonického nemám k řešení zásadní připomínky, co se týče exteÍiéru - k|adně hodnotím ponechání
původního rázu objektu, kteď je pro danou |oka|itu typický' Naopak mám mírné pochybnosti o ce|kové koncepci využití
vnitřních prostor se snahou za.}istit Variabil itu Využití. Různé Wužití Vnitřních prostor může představovat odIišné nároky na
provoz (např. zajištění osvět|ení, výměny vzduchu apod.) nebo vyvo|at od|išné zatížení konstrukcí (ať už statické, tak i
požární, akustické apod.). Tato snaha o variabiIitu tak ve svém důs|edku mže pro uživate|e přinášet spíše řadu omezení.
Během studia student dosahovaI průměrných vr/s|edků, s častým hodnocením stupněm B .D. Ate|iéry by|y hodnoceny
v rozmezí ce|é šká|y stupnice A - E.

Hodnocení ústní szz: c,?? |ng. arch. PetÍ Dýr, Ph.D.

B. Konstrukční část

Je nutné si uvědomit, že předmětem závěrečné práce jsou stavební úpravy stávajícího objektu a neby| proveden podrobný
stavební průzkum obiektu jako ceIku nebo dílčích konstrukcí. součástí práce neby|a ani speciaIizace zaměřená na statiku a
konstrukční řešení, které by posoudi|o možnost provedení navrŽených úprav _ např. návrh podzemních prostor
v náVaznosti na stáVající základové konstrukce objektu. z těchto důvodů |ze zpracovanou dokumentaci chápat spíše jako
ideové řešení než dokumentaci pro provádění stavby.
K|adně hodnotím, že student konstrukční prvky včetně všech sk|adeb konstrukcí a detailů navrh| samostatně. Nad
prob|ematikou přemýš|e| a ana|ýzou doše| k \^/s|edku na potřebné úrovni. oceňuji zvo|ený systém vnitřního zatep|ení
obvodoých stěn, ktený se z hIediska rizika kondenzace nabízí jako jediný možný.
Větší důraz mohI blýt k|aden na řešení instalací (voda, kanaIizace, vzduchotechnika) a souvisejících konstrukcí (podhledy,
insta|ační předstěny, řešení prostupů, apod.).
H|avní nedostatek Vidím V dispozičním řešení, kdy Vnitřní prostory nejsou přímo osvětleny ani větrány -,iejich Wužití je tak
VeImi omezené.
ce|kově je před|ožená práce dobře vypracovaná. Vzh|edem k rozsahu a náročnosti stavebních úprav a konstrukčnímu
charakteru objektu, by v praxi neby|o reá|né řešit pouze architektonicko-stavební část bez součinnosti dalších profesí.
I přesto, že se v baka|ářské práci vyskytu,ií některé technické nebo formá|ní nedostatky, hodnotím tuto baka|ářskou práci
jako dobrou.
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