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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.

bez připomínek

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

A - výborně.

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.

Expresivní pojetí návrhu je licencí autora. Vzhledem k funkční a prostorové významnosti takové stavby v dané
lokalitě, je jistá exkluzivita výrazového pojetí hmot žádoucí. Stavba by se mohla stát přirozenou dominantou
místa a magnetem pro setkávání lidí.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

A - výborně.

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

Prostorové řešení nevykazuje závažné chyby, dispoziční návrh je možný a správný, nedochází ke křížení
jednotlivých provozů . Prostor mezi hmotami velkého a malého sálu vnímám jako volně přístupný. Je tedy
součástí veřejného parteru. Zasloužil by si detailnější zpracování.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Ze stavebního či konstrukčního hlediska nemám k návrhu zásadní výhrady. Je zvoleno standardní řešení, které je
možné, avšak nepřináší žádné významnější myšlenky a postupy. Zvolená skladba Z2 (ŽB-EPS-ŽB) je problematická
z hlediska realizace. Řešení detailů zateplení konzol a u žaluziových kastlíků je třeba posoudit v programu Area.

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.

Kladně hodnotím grafiku práce, která není samoúčelná, ale přispívá k celkové dobré orientaci v návrhu. Jisté
nedostatky spatřuji v míře prokótování a popisu technických výkresů (především situací). Textová zpráva je
strohá, avšak věcná. Práce působí uceleným dojmem.
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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.
Z výše uvedeného je patrné, že projekt jako celek je z formálního hlediska vypracován bez vad a nemám k němu
zásadní výhrady. Mise, tedy navrhnout kultivovanou stavbu v podrobnosti studie stavby a částečně i projektu pro
stavební řízení, byla naplněna. Proto bych doporučil ohodnotit tuto práci jako výbornou , tedy známkou A.
. +/+++ grafické zpracování, koncepce a ucelenost návrhu
++ provozní řešení, dispozice
+ hmotové řešení
o rozpracovanost interiérů, materiálové řešení
- formální náplň technických výkresů, řešení detailů
-- návaznost na okolní zástavbu - v řezech a pohledech, detailnější vykreslení pohledů
.otázky/připomínky
.. postup provedení skladby Z2, řešení navazujících detailů
.. tepelná technika u detailů kotvení stínících prvků a vykonzolovaných částí
.. soulad dokumentace s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
(formální úplnost - koordinační situace)
.. soulad s územně plánovací dokumentací - funkční plocha, míra využití území, koeficienty

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 14.06.2017

A - výborně.

Podpis:
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