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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

splněno

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

D - uspokojivě.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

E - dostatečně.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň 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 úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.

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, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Jednoduchá kubická stavba, logicky umístěná na daném pozemku. Zajímavě začleněný ateliér do hmoty objektu
(problém v něm však vznikne se západním sluncem). Problematické dispoziční řešení domu.
Jinak málo invenční návrh bez větších ambicí.
Připomínky:
- 1.np:
Umístění WC v ateliéru 1.03 - rozbíjí kubický prostor, nemá předsíňku.
Problematické vyústění dvojramenného schodiště do vstupní haly 1.02. Umístění utilitárního WC přímo nad
výstupem schodiště do obytného prostoru, devalvace obytného prostoru dveřmi na WC (proč WC není v nižší
předsíni?).
Umístění kuchyňské linky a spíže na JV stěnu, do nejteplejšího místa prostoru. Proč není do jižního nároží
umístěn obytný prostor a kuchyň není u SZ stěny?? Odclonění prosklené JZ stěny obytné kuchyně a prostoru
pouze venkovní žaluzií nebude dostatečné.
K čemu slouží další jednokřídlé dveře ven z prostorů 1.04 a 1.02?
Jak bude řešena odpadní kanalizace z ostrovního kuchyňského dřezu? Je zakreslena v podlaze s podlahovým
vytápěním.
Chybí prostor (sklad) na zahradní náčiní a techniku.
Jak je konstrukčně řešena atika domu vč. nadpraží prosklených ploch? V konstrukčním detailu chybí v těchto
místech popis některých zakreslených materiálů. Detail je zakreslen jinak než ve stavebním řezu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 16.06.2017

E - dostatečně.

Podpis:
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