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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno Zvolte položku.

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.

Zadání práce splněno bylo, přesná specifikace počtu výkresů a obsahu nebyla součástí zadání. Očekávané
vybavení splněno, nic podstatného nechybí, naopak sběr podkladů u objektech nebyl k dispozici a je
diplomantem nově vytvořen.

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.

Diplomant pracoval samostatně s využitím korekcí vedoucího práce a dalších konzultantů. Zásadně se projevoval
mimořádně aktivně a to v celém průběhu přípravy práce. Kreativní ano, prověřování více variant bylo součástí
přípravy. Schopen tvůrčím způsobem pracovat.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního A - výborně.
a prostorového uspořádání

Posuďte úroveň architektonického/urbanistického řešení, dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému
řešení.

Návrh sleduje variantu spojení starého s novým, a to velmi citlivě, tržnice neztrácí svůj charakter vtisknutý v
době vzniku. prostorové řešení bez výhrad, zvláště ke vztahu k okolí včetně zklidněného nábřeží.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Technické řešení vybrané části vychází z potřeby objasnit technické, provozní a bilanční požadavky na projekt, nev

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, zásadně srozumitelná nejen pro zasvěcené , s výbornou grafickou úrovní, představena
starostovi na Mč Praha 7, šance na zohlednění řady prvků předloženého námětu.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Nové téma s konverzí významného areálu na okraji přažského centra města.
Pasport památkového zájmu není zpracován, není tedy zřejmá podstata památkové ochrany areálu.
Miímořádné úsilí autora k získání starých dokumentací, jejich převedení do půdorysného i fasádového záznamu,
totéž pro stávající stav.
Návrh sleduje variantu spojení starého s novým, a to velmi citlivě, tržnice neztrácí svůj charakter vtisknutý v
době vzniku. prostorové řešení bez výhrad, zvláště ke vztahu k okolí včetně zklidněného nábřeží.
Vzniklý koncept s konkrétními zásahy do využití vybraných objektů i vizuálu fasád je velmi přesvědčivý a
potřebný pro vyjádření míry zásahů.
Velmi cenné podněty stran bezmotorového ale aktivního nábřeží, vazeb na metro Vltavská, demolice vnější zdi
areálu , pojetí a využití nových staveb a celkovou polyfunkčnost areálu , považuji za originální a dosud
nezveřejněné.¨
Vše doprovázeno mimořádným nasazením diplomanta.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 11.06.2018

A - výborně.

Podpis:
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