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||. HoDNocpruí JEDNoTLlvýcn xnlrÉmí

Kva|ita anďýzy konceptu, kvalita v'ýs|edné formy lB . ve|mi dobře

Posuďte úroveň ýchozího konceptu afináIního architektonického/urbanistického řešení,
VloŽte komentář.
7ajímavy koncept, Íorma vystihuje obsah' originální' Příjemné zachování ''odkazu'' industriální architektury a
zaneŠení nové funkční

Provozní řešení, kvďita prostororných vazeb IB . ve|mi dobře

Posudte lanlitu dispozičního a provozního řeŠení. Vyjádřete se kprosťorovému řešení,
VloŽte komentář'
Provozní a prostorové vazby vychazejí z moŽností, které předurčují speciÍika zachování dominantních prvků

Kvalitatechnického řešení lB - velmidobře

Posudte správnost volby a návrhu technického řešení'
VloŽte komentář.
Technické řešení ie předurčeno wuŽitím původních častí' ie zpracováno do potřebné hloubky a kva|ity.
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Volnočasové centrum . konverze ha|y Avia Letňany
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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, pokusťe se
posoudit závaŽnost, dopady
a případně i příčiny jednotliých nedostatků.
V|oŽte komentář.
Práce sp|ňuie zadání, nemá

nost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

Vyjádřete se k úrovni zpracovánÍ závěrečné práce, posudte věcné, jazykové a obrazové l<ltality práce, vyjádřete
se
ke grafickému zpracování práce'
VloŽte komentář'
Práce je Úplná, přehledná a srozumitelná, Grafický rukopis bylvhodně zvolen vzh|edem k charaKeru
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POSUDEK OPONENTA
z(vĚnpčruÉ PRÁcE

Shrňre aspekty závěrečné práce, keré nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné
otázky, které by mělstudent zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Zajímavým avýrazným prvkem práce je snaha o zachování a vyuŽití charakteru a prvků původní
industriální architeKury a zároveň Vytvoření norných prostor s novou náplní' Toto spojení je pro využití
jako centra vo|ného času ve|mi vhodné.

PředloŽenou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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