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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno Zvolte položku.

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Předložená práce splňuje zadání. Všechny body zadání byly splněny.

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně.

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval
a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat.

Student pracoval aktivně, kreativně a výsledek jeho práce je velmi dobrý. Pozoruhodný byl jeho systematický
přístup k řešení jednotlivých fází projektu. Student je schopen pracovat tvůrčím způsobem.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního A - výborně.
a prostorového uspořádání

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.

Student vypracoval na základě rozboru situace nosný koncept, který se stal základem velmi dobrého
architektonického řešení. Dům vytváří zajímavé prostorové vazby jak exteriéru tak v interiéru.

Kvalita technického řešení

A - výborně.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Student zvolil správný konstrukční systém a jeho volby ostatních technických komponentů jsou promyšlené.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

A - výborně.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete
se ke grafickému zpracování práce.

Práce je po všech stránkách srozumitelná, úplná a je zpracována na vynikající grafické úrovni.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Student přesvědčil o kvalitě řešení svého projektu již na průběžné prezentaci. Konzultoval postupně celky řešení
jednotlivých kroků projektu a nadále postupoval samostatně.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 16.06.2016

A - výborně.

Podpis:

2/2

