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Tereza Vencovská je logicky uvažující student s racioná|ním přístupem k architektonické
fuorbě. Ce|kouý ýraz architektonické studie a také samotného architektonického detai|u
tomu nasvědčuje. Náročnou proIuku se svaŽiým terénem zvlád|a způsobem pro ní
charakteristický. V průběhu ce|ého baka|ářského studia na Ústavu architektury by|a její
ate|iérová tvorba hodnocená v průměru stupněm B. Také Státní závěrečná zkouška dopad|a
za B, i kdyŽ navrhování staveb a pozemní stavitelswí by|y hodnocené známkou A. Své
teoretické zna|osti dokáza|a ap|ikovat v praxi a svou odbornou praxi vykonáva|a V
a rchitektonickém ateliéru Vi|a|ta a rquitects ve Špa ně|sku.

Celkové hodnocen í a závér:

Na zák|adě samostatně zpracované architektonické studie by|o úko|em studentky
Vypracovat konstrukční studii a na ni navazující projektovou dokumentaci pro provedení
stavby v sou|adu se zák|adními hygienickými, provozními, typo|ogickými a obecně technickými
požadavky na stavby. V konstrukčním řešení byly použity moderní techno|ogie, postupy a
materiá|y uŽívané dnes pro ýstavbu bytouých a občanských objektů. Nosná vodorovná i
svis|á konstrukce objektu je řešena jako Že|ezobetonová -kombinací Žb. stěn a s|oupů.
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1. Tvůrčí přínos' kvalita architektonického konceptu x D ! !

2. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! ! !

3. Přístup autora ke zpracování práce x ! ! D
4,Yvužití odborné literatury a práce s ní tr x ! !

5. Formální, grafická a iazvková úprava práce ! x ! !

6. Sp|nění poŽadavků zadání práce x ! ! !
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Zadané téma je dobře zv|ádnuté, už od architektonické studie je patrná snaha o qytvoření
funkčního hmotového a provozního řešeníce|ého objektu. NavrŽené konstrukční a stavební
řešení je funkční' projekt je kva|itně zpracován. V projektu neby|y sh|edány zásadní stavební
ani konstrukční chyby.

K|asifikační stupeň pod|e ECTS: A l 1
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