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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Bytové domy
Bc. Kilianová Lenka
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
Katedra architektury
Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Katedra architektury

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.

Předložená závěrečná práce splňuje zadání.
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.

Velmi svědomitá studentka, vždy dokonale připravená na konzultace, po celý semestr velmi aktivní.
Na její tvorbě je čitelný kreativní přístup při použití jednoduchých a srozumitelných forem a
praktického využití. Patří mezi studenty s vysokým tvůrčím potenciálem.
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.

Ve všech směrech, z hlediska urbanistického, architektonického řešení, dispozičního a provozního
řešení i prostorového řešení je úloha zpracována domyšleně a odpovídá představě kvalitního bydlení
v dané lokalitě. Prokazuje možnost vytvoření atraktivního bydlení v rámci modulárního systému, s
nenáročnou konstrukcí, elegantní formou a prostorově zajímavou skladbou.
Kvalita technického řešení

A - výborně

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Technické a architektonické řešení jsou vzájemně propojená a vzájemně se ovlivňují. Jednoduchost
technického řešení podporuje kvalitu a srozumitelnost architektonického řešení.
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.

Úplná, zcela srozumitelná práce vysoké grafické úrovně. Názorně dokumentuje prostředí, vnitřní
provoz i vztah k exteriéru.
Jazyková i obrazová kvalita na vysoké úrovni, grafické zpracování práce prokazuje schopnosti
absolventky prezentovat své myšlenky jak digitální formou, tak vlastní rukou se specifickým
rukopisem.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Elegantní, čitelná kompozice, vtipné rozvržení hmot, respektující pohodlné a praktické využívání bytů.
Dům, ve kterém je radost bydlet.
Absolventka s nejlepšími předpoklady pro profesionální uplatnění v oboru, kreativní, praktická, pracovitá,
svědomitá a spolehlivá.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 24.5.2018

Podpis:
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