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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

splněno

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

B - velmi dobře

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

C - dobře

Kvalita technického řešení

A - výborně

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

B - velmi 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.
Předložená BP splňuje zadání. Vyzdvihl bych zpracování architektonické situace a stavebních výkresů

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.
Hmotové řešení vychází z daného pozemku a reaguje na základní prvky parcely – světové strany, výhledy, vstupy. Řešení
střechy velice podobné sousednímu objektu navozuje dojem rekonstrukce než návrhu nového domu.

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.
Dispoziční řešení je nejvíce ovlivněno umístěním schodiště v centrální poloze. V 1.np rozděluje prostor na menší části a
omezuje přehlednost prostoru. Ve 2.np pak vytváří problémy se vstupy do jednotlivých místností. V tomto podlaží by mohlo
být dispoziční řešení volnější a jednodušší. Ve 3.np pak schodiště vytváří prostory bez bližší specifikace.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Konstrukční řešení je reálné a možné a doplňuje architektonický návrh.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se
ke grafickému zpracování práce.
BP je zpracována na dobré úrovni. Vizualizace jasně deklarují záměr studenta. Dispoziční řešení by zasloužilo volnější
propracování a prezentování.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
14.6.2017
Podpis:

1/1

