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Studentka E|izaveta MetaInikova se V průběhu baka!ářského studia na Ústavu architektury jeví
jako průměrný student. Ate|iérová tvorba v ce|ém baka|ářském stupnije hodnocená známkou
c. Ústní státní závěrečná zkouška je hodnocená průměrnou známkou E. Zmíněné známkování
může b1ýt důs|edkem jazykové bariéry, i když nezna|ost českého jazyka studenta denního studia
v českém jazyce neomlouvá. Složitá situace nasta|a při změně konstrukčního systému při
zachování původního moduIu dopravních kontejnerů. Tento modu| pak vytvořil Iimiý a rozpory
v konečném ýsledku. Nicméně své znaIosti, jak jazykové tak vědomostní prohIubuje odbornou
praxí v architektonickém ate|iéru Habina v Brně.

Celkové hodnocení a závérz

V konstrukční části baka|ářské práce řeši|a studentka stavební část prováděcího projektu
Domu na pů| cesý vycházející z architektonické studie této stavby samostatně vypracované
studentkou. V konstrukčním řešení by|y kontejnerové moduly uvažované ve studii zaměněny
za stěno\4Í systém, kteý musel respektovat navrŽené dispoziční řešení.
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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Dům na pů| Gesty

Metalnikova Elizaveta
|ng. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
!ng. arch. lvana Utíkalová

Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu tr tr x !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu ! D x tr
3. Přístup autora ke zpracování práce E x ! D
4,YyuŽití odborné literatury a práce s ní tr x tr tr
5. Formá|n[ erafická a iazvková úprava práce ! x n tr
6. Splnění požadavků zadání práce D x tr tr
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Průběžné konzultace konstrukční části projektu abso|vova|a studentka pravide|ně, byta
vŽdy připravena. Studentka prokázala potřebné znalosti konstrukcí pozemních staveb,
projektová dokumentace je zpracována v rozsahu a kvalitě, jeŽ odpovídají poŽadavkům na její
zadání a ve stanoveném rozsahu při dodrŽení stávajících norem. Bakalářská práce je na dobré
úrovni.
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