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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

Zvolte položku.
splněno s menšími
výhradami

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, pouze není ve výsledném elaborátu zařazena časopisová zkratka a počet
vizualizací je redukován pouze na jednu, a to z objektivních důvodů - viz dále v hodnocení. Tyto nedostatky
nejsou závažné a nesnižují přehlednost předložené práce, kterou je možno kompletně posoudit.

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře.

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.

Studentka je kreativní a nadaná, danou úlohu řešila v širším záběru ve více variantách s invenčním přístupem a
hlubším zamýšlením nad filozofií bydlení v RD, nad kompozicí a průhledy na jezero z interiéru objektu. Bohužel je
ve finálním elaborátu znát nedostatek času a absence v závěru zpracovávání práce z důvodu nemoci.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního B - velmi dobře.
a prostorového uspořádání

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

Návrh vychází z konceptu, který byl v počátku práce pozměňován, neboť studentka hledala optimální co možná
nejlepší variantu. Ve výsledku dospěla k zajímavému řešení se stupňovitě klesající podlahou přízemí směrem k
jezeru. Urbanisticky, architektonicky i dispozičně se jedná o zdařilý a domyšlený projekt.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Technická část je kompletní bez zjevných chyb. Je zpracovaná v dobré kvalitě v požadovaném rozsahu.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

D - uspokojivě.

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

Práce je zpracovaná na standardní úrovni. Přehlednost je mírně snížena nepřesným řazením příloh dle požadavku
zadání. Bohužel chybí časopisová zkratka, dále je vložena pouze jedna celková vizualizace, chybí další požadovaný
zákres interiéru se vztahem k exteriéru. Jinak je práce zpracovaná na standardní grafické úrovni.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Závěrečná práce je ve výsledné podobě mírně zkreslující a nedává přesný obraz o osobnosti a invenčním přístupu
k řešeným úlohám autorky této BP . Výstup je bohužel poznamenán nemocí studentky v závěru prací a absencí
na konečných konzultacích při finalizaci prací. Bylo by potřeba některé přílohy více dopracovat. Také grafický
projev studentky, a mohu potvrdit z vlastní zkušenosti podle jejích projektů z předcházejících semestrů (získání
žluté karty za bytový dům Botič v mém ateliéru), je za normálních okolností na vysoké úrovni. V této práci je
ovšem zřejmé, že studentka byla v časové tísni a nemohla plně uplatnit svoje dovednosti. Bohužel to snižuje
celkový dojem a potažmo hodnocení jinak velice zdařilého a domyšleného konceptu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 15.06.2016

C - dobře.

Podpis:
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