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Název práce:

Autor práce:
Vedoucí práce {ARC):
Vedoucí práce (PST):

Popis práce:

Předmětem baka|ářské práce je návrh autocentra skupiny VW v Brně. Práce je zpracována ve|mi
kvalitně a vychází z architektonické studie řešené studentkou V ate|iérové tvorbě 2. ročníku. Hlavním
architektonickým záměrem studentky by|o maximální využití parcely pro objekt showroomu s výrazným
archítektonickým rnýrazem; dále pro přiléhající haly servisu a přidružené p|ochy. Zdaři|é architektonické
ztvárnění je dáno tvůrčí invencí studentky, která cí|eně pracova|a na ku|tivovaném výrazu objektu
s nekonvenčním použitím konstrukčních prvků obvodového pláště.

V průběhu předchozího studia dosahovala studentka ýborných studijních výs|edků, za ate|iérovou tvorbu
by|a hodnocena většinou A ev. B. Zúčastni|a se i řady soutěží nad rámec studijních povinností. Patří mezi
vynikající studenty.

Ce|kové hodnocení a závěr:
Studentka při zpracování baka|ářské práce postupova|a samostatně a systematicky i v ob|asti stavebně
konstrukčního řešení' Využívala poznatků získaných studíem řešené prob|ematiký v jednot|iých odborných
předmětech isamostudiem včetně získávání stavebně technických informací mimo rámec ško|y' Lze
konstatovat, že prokázala schopnost čerpat potřebné teoretické zna|osti pro zpracování zadaného
problému, dále je rozvíjet, doplňovat a následně ap|ikovat při řešení zadaného úko|u, v daném případě
baka|ářského projektu.

Hodnocen í práce studenta:
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1. Tvůrčí přínos, kvaIita architektonického konceptu t'v
6 T D n

2' Úroveň zpracování řešeného tématu x n D tr
3. Přístup autora ke zpracování práce x ! I I

4. VyuŽití odborné literatury a práce s ní x ! ! tr
5. Formá|ní, grafická a iazyková úprava práce x tr ! n
6. Sp|nění poŽadavků zadání práce x I n n



Studentka zv|ád|a práci v rámci požadovaného rozsahu' Grafická úroveň zpracování projektu je na ve|mi
dabré úrovni. Pro grafické zpracovánívýkresu up|atňova|a současné p|atné normy' především v oblasti
zakresIování'

Klasifikační stupeň pod|e ECTS: A l 1

Datum: 13.  února  2018 Podpis vedoucího práce (ARC).'

Podpis vedoucího práce (PST) ':




