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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno Zvolte položku.

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře.

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 C - dobře.
a prostorového uspořádání

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

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře.

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 Pavly Juříčkové vychází z promyšleného konceptu, založeného na propojování veřejného prostoru
s prostorem galerie, na víceúrovňové cestě galerií a jejími přidruženými provozy (kavárna, výtvarné ateliéry,
dětská galerie ad.). Architektura návrhu je založena na kontrastu masivní horizontální podnože a metalických
vertikálních krystalů, uplatňujících se v panoramatu města.
Práce je odpovědně a pečlivě zpracována včetně řešení řady detailů.
Přesto je z architektonického řešení zřejmá autorčina bezradnost se sjednocením celkové kompoziční, prostorové
a materiálové koncepce rozsáhlého návrhu. Zvlášť patrné je to na protikladu v podobě budovy galerie a
navrženého nárožního domu na konci Revoluční ulice. Jakoby obě stavby byly z jiné doby a od jiného autora.
Obtížně uchopitelné je také tvarosloví samotné galerie. Pro obhajobu DP autorce doporučuji představit a znovu
kriticky formulovat svůj základní prostorový a architektonický koncept z hlediska kontextu místa a navržené
architektury, ale také z hlediska tvarového, materiálového a proporčního řešení budovy samé.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 15.06.2016

C - dobře.

Podpis:
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