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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce:

Autor práce:
Vedoucí práce (ARC):
Vedoucí práce (Ps.D:

Popis práce:

Marián Mádr je student s pragmatickým přístupem k architektonické tvorbě, od ce|ku až k
detai|u. V průběhu celého baka|ářského studia na Ústavu architektury ate|iérová worba
studenta neby|a hodnocená horšíznámkou než B. Nicméně ústnístátnízávěrečná zkouška, by|a
naopak hodnocená ýs|ední známkou E. Své teoretické zna|osti a|e v závěru baka|ářského
studia proh|oubi|, o čem svědčí i vzorně zpracovaná baka|ářská práce.
Předmětem zadání bakalářské práce je návrh novostavby po|yfunkčního domu v Brně' Student
zajímavě h|eda| vhodný ýraz a vhodné zač|enění do u|ice formou hry s,,fuářť'objektu. Rastr
oken, dveřía fasádních pane|ů qytvoři| určiý řád a rytmus, kteý dokáza| dořešit až do detailu.
K zesí|ení estetického a plynu|ého ýrazu napomáhá zešikmený prefabrikovaný pane|, kteý
vypovídá o různorodém provozu uvnitř navrŽeného dí|a.
Stavebně technické znaIosti studenta nakonec prověři|a také odborná praxe v Ateliéru Vrbík.

Hodnocení práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvaIita architektonického konceptu x ! ! !

2. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! ! !

3. Přístup autora ke zpracování práce x ! D !

4. VvuŽití odborné |iteraturv a práce s ní ! x ! !

5. Formá|nL erafická a iazvková úprava práce X ! ! !

6. Sp|nění poŽadavků zadání práce x ! ! !

Celkové hodnocení a závér:

Student prokáza| při řešení konstrukčních a projekčních prob|émů ve|mi dobré zna|osti, a dobý
přeh|ed v dané prob|ematice. Konzu|tova| v předem dohodnutých termínech a pracova| ve|mi
systematicky. objekt je řešen výstavbou v proluce. objekt je navrŽen čistě s respektem k okolní
zástavbě. V u|iční částije řešen objekt o pěti nadzemních pod|aŽích a jednom podzemním pod|aŽí.
Ve dvorní části má objekt díky svaŽitému pod|aŽí dvé podzemní podlaŽí a čýři nadzemní pod|aŽí.
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Vzh|edově působí tento objekt zajímavě a vyváŽeně. Student se podrobnějizabyta| detaily, návňem
s|oŽitých.základových konstrukcí, střešních sk|adeb a knstrukcí, zajímavou u|ičnífasádou a da|šími
konstrukčními souvis|ostmi spojenými s takto náročnou stavbou.
Práce by|a řešena samostatně a konzu|tována vjednot|ivých termínech. By|o nezbytné vyřešit
širokou šká|u zásadních prob|émů ov|ivňující návrh a samotný poekt domu. Po grafické stránce je
práce zprae,ována podrobně, jsou zde zachyceny zásadní prob|émy, které by|y v zásadě dobře
vyřešeny. Student při samostatném vypracovávání své práce prokáza| výbomou orientaci v dané
problematice.
PřestoŽe se student při zpracování zadaného Úko|u nevyvarova| někteých nepřesností, a také
někteých drobných chyb, jeŽ by|y způsobeny zejména s|oŽitostí zadání, domnívám se, Že prokáza|
schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou prob|ematiku zpracovaI dostatečně dobře.

K|asifikační stupeň pod|e ECTS: Al 1

Datum: 23. února 2018

Podpis vedoucíh
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