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Jméno autora:
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Pracoviště oponenta práce:
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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.

Studentka zpracovala konceptní řešení na základě jednoduché provozní analýzy. Vznikl tak dobrý základ pro další
řešení objektu jak po dispoziční, tak po architektonické stránce.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

B - velmi dobře.

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

Provozní řešení objektu je v zásadě dobré. Pouze v řešení prodejny je chybné umístění čajové kuchyňky vedle
dveří na WC. Dílna by měla být vybavena alespoň minimální šatnou a předsíňkou před WC.

Kvalita technického řešení

A - výborně.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Konstrukční i technické řešení je zpracováno logicky a pečlivě.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

B - velmi dobře.

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete
se ke grafickému zpracování práce.

Elaborát je úplný, srozumitelný a jeho grafická úroveň je velmi dobrá.
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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 konceptu, který studentka vytvořila, bylo možno vytvořit více. Hravost trochu rozpadlé "Rubikovy kostky", která
je naznačena v poslední fázi tvorby konceptu, se z výsledného objektu vytrácí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 15.06.2018

B - velmi dobře.

Podpis:
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