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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

splněno

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 závěrečná práce splňuje zadání.

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

B - velmi dobře

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.
Hlavní myšlence konceptu „Respekt a snaha o začlenění do území“ zrovna neodpovídá chtěná deformace tradiční hmoty a
krystalická forma. Výsledná forma nevykazuje žádné přednosti oproti klasické a je na zvážení, zda je dokladem pokroku,
nebo jen výstřelkem architekta.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

A - výborně

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.
Dispozice je promyšlená a praktická, provozní řešení bezproblémové. Snad jen WC v přízemí pouze v koupelně pro hosty
může občas znamenat dojít o patro výš. Ke zvážení je velikost obývacího pokoje vykonzoleného do vystupujícího krystalu
s rozpačitým využitím. Vstup do domu by v těchto klimatických podmínkách měl mít důkladnější chránění, než pouhou
markýzu.

Kvalita technického řešení

A - výborně

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Z hlediska konstrukčního i z hlediska řešení TZB je úloha pojatá správně a pečlivě. Problematický je detail střechy krystalu –
spád, ukončení u fasády.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

A - výborně

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se
ke grafickému zpracování práce.
Práce je úplná, srozumitelná, zpracovaná ve vysoké věcné, jazykové i obrazové kvalitě. Grafická úroveň zdařilá.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Důkladně zpracovaná práce, dobře prezentovaná. Hmotové řešení z hlediska architektury diskutabilní. Prostorově
a provozně zdařilé dílo.
Otázky: - schodiště v RD – rozměry, sklon
- vytápění prostor s celoskleněnými fasádami a skleníků
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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