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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

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.
Splněno.
Nadstandardně je práce vyřešena jak v oblasti uplatnění membránových konstrukcí a práci s architektonickým osvětlením
budovy, tak v oblasti tvorby výstavnického prostředí.

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval
a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte kreativitu studenta a jeho schopnost tvůrčím způsobem pracovat.
Diplomanta mohu zcela zodpovědně charakterizovat jako velice kreativního a přemýšlivého, jdoucího ve svých úvahách
daleko za hranici běžného studentského architektonického uvažování. Uvažuje o každém nápadu a kroku jako šachista,
promýšlející dopady svého tahu. Výtvarně velmi zdatný a vždy se opírající pouze o dobře prostudovanou technickou
problematiku. Aktivita a dodržování termínů adekvátní. Na konzultace připravený. Dovedl si vždy obhájit názor, se kterým
přišel.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního
a prostorového uspořádání

A - výborně

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.
Urbanistické řešení z předdiplomu dodrženo a samotný objekt je dle mého názoru pro dané zadání ve všech oblastech
ideální. Vedlejší stavba gastronomického centra je velice důležitá jak kompozičně, tak pro doplnění provozů, které diplomant
zcela správně z hlavního objektu vyčlenil. Dle ekonomické situace investora, by mohly objekty být i propojeny v 1. PP.
V provozním a prostorovém uspořádání jsou respektovány a působivě vyřešeny všechny speciální aspekty vystavování
Slovanské epopeje. Oceňuji kreativní řešení parteru stavby a nesmírně citlivou práci s objemem i detaily velice originálního
návrhu s mnoha možnými tvářemi, které by jistě zásadně změnilo k lepšímu názor veřejnosti na použití ETFE fólií na fasádách
veřejných staveb.

Kvalita technického řešení

A - výborně

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Dle mého názoru promyšlené a pro dané zadání zcela ideální. Správnost a úplnost ověřena na odborných katedrách naší
fakulty.

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 srozumitelná, k čemuž pomáhá logické řazení informací. Textová část opulentně vysvětluje jak architektonické tak
technické řešení. Grafické zpracování na vynikající úrovni.

1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Vzhledem k výše uvedenému předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 17.6.2017

Podpis:
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