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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno Zvolte položku.

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně.

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.

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.

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.

Kvalita technického řešení

A - výborně.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

A - výborně.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete
se ke grafickému zpracování práce.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Diplomní práce Stanislavy Šulcové je mimořádně odpovědně, precizně a profesionálně zpracovaná.
Za nejzajímavější část návrhu považuji takřka klasicizující řešení hlavních objemů stavby s nádvořím galerie a
střední osou, navazující na původní uliční síť a vrcholící odvážnou rozhlednou na nábřeží Vltavy. Je zde čitelná
reminiscence na nedokončené meziválečné řešení této části města. Zajímavé a historicky neobvyklé je obrácení
"čestného dvora" směrem k jihu, v případě galerie je však exponování nejdelší fasády směrem k severu správné a
logické.
Pečlivě a dobře jsou řešeny také navazující veřejné prostory, objemy a interiéry stavby. Za méně čitelnou
považuji nižší část areálu mezi předpolím mostu a hlavní budovou. Myslím, že nedostatkem projektu je místy
formalistické a dekorativní řešení fasád. Vzhledem k propracovanosti jinak profesionálního návrhu se však jedná
o marginální problém - jakoby se autorka na poslední chvíli zalekla vlastní silné a nekompromisní myšlenky a
snažila se ji "zjemnit".

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 15.06.2016

A - výborně.

Podpis:
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