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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne
Téma bakalářské práce: ADMINISTRATIVA S LODĚNICÍ V PŘÍRODĚ
Jméno a příjmení bakaláře (-ky): MAREK RYNDA
Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, bakalářská práce odpovídá zadání v požadovaném rozsahu.
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura bakalářské práce, včetně návaznosti jednotlivých částí odpovídá rozsahu a
požadavkům zadání. Jedná se o tři objekty pro ostravskou loděnici v Ostravě Přívoze. Řešen
je objekt SO01 administrativa s kavárnou. V době odevzdání nebyl předložen projekt úplný,
chybí architektonický detail.
3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Pozemní stavitelství: Ing. Miloslav Šindel.
Část bakalářské práce související s částí pozemního stavitelství je zpracována na dobré úrovni
grafické i technické.
Specializace – architektura : Ing. arch. Dušan Rosypal
Zpracování části architektonického detailu nebylo v době hodnocení doloženo.
Architektura: Ing. arch. Dušan Rosypal
Architektonická forma řešení objektu vychází z urbanistického konceptu stanoveného
předcházejících atelierech. Navazuje na předešlou urbanistickou studii vypracovanou v rámci
semestrální práce ATT III. a na architektonickou studii v rámci semestrální práce ATT IV.
Cílem studie bylo využít stávající možnosti rekreační zóny podél řeky Ostravice, kde před
soutokem s řekou Odrou student umístil areál loděnice.
Bakalářská práce je zpracována velmi nevyrovnaně- na jedné straně je technicky zpracován
vytyčovací výkres s přesnými souřadnicemi JTSK, na straně druhé chybí popis řeky, popisné
umístění v terénu. V půdorysech je přesný popis použitých materiálů, ale chybí značení
obkladů. Vizualizace objektu jsou nepřesvědčivé.
Z hlediska stavebně konstrukčních detailů je rozpracována v minimalistickém konstrukčním a
projekčním standardu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Dispozičně a stavebně je objekt dobře zvládnutý. Obvodový plášť je navržen z pohledového
betonu, jelikož se jedná o sendvičovou konstrukci chybí veškeré řešení konstrukčních detailů
nároží, ostění, atik apod. Výkresy konstrukce střechy, půdorys střechy se systémem
odvodnění je hodně schematický.
5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce řeší objekt z pohledového betonu a částečně prosklenou plochou fasády, tato
kombinace je vždy relativně dosti složitá na řešení detailů, které v tomto případě nejsou
dořešeny.
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Charakteristika výběru a použití studijních pramenů je vyhovující.
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Z pohledu hodnocení formální stránky je předložená bakalářská práce zpracována adekvátním
a odpovídajícím způsobem.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Bakalářská práci lze použít jako příspěvek k diskuzi nad možnostmi využití rekreačních ploch
v rámci Ostravy v bezprostředním prostředí řeky Ostravice.
9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Pozemní stavitelství: velmi dobře
Specializace: dobře
Architektura: velmi dobře
Bakalářskou práci hodnotím průměrem hodnocení jednotlivých částí:
Velmi dobře
V Ostravě dne 20. května 2015

..........
podpis vedoucího bakalářské práce

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.

