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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Práce obsahuje všechny předepsané složky a zcela splňuje zadání.

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Autor se v předdiplomním projektu věnoval mezinárodní studentské soutěži do Dubaje a v diplomní fázi poté podrobněji
zpracovával jeden z objektů celého komplexu. V práci je proto položen důraz na některé osobité aspekty, typické pro stavby
v daných klimatickým podmínkách. K práci přistupoval zodpovědně, podmínky v Dubaji si podrobně nastudoval a v projektu
uplatnil i některá netradiční technická řešení.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního
a prostorového uspořádání

A - výborně

Expresivita architektonického řešení je inspirovaná na jedné straně historií místa, na kterém se kdysi vyráběla tradiční
plavidla, na druhé straně i možnostmi, které dává vítr pro udržování vnitřního prostředí na přijatelné úrovni za využití
přírodních sil., na druhé straně i možnostmi, které dává vítr pro udržování vnitřního prostředí na přijatelné úrovni za využití
přírodních sil.
Vnitřní prostorové uspořádání komplikuje proměnlivá šířka stavby, ale výsledné řešení je akceptovatelné a vychází i
z místních zvyklostí.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře

Technické provedení takto expresivní stavby by vyžadovalo součinnost většího množství expertů na jednotlivé profese
stavby, ale předložený koncept naznačuje cestu, kterou by bylo možné zvolit. Otázkou zůstává akustika, související se
zabudovanými větrnými turbínami, ale toto řešení je již jednoznačně nad možnostmi architekta.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

A - výborně

Práce je úplná, srozumitelná, graficky osobitá.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Jedná se o pracovitého, pečlivého a kreativního diplomata, který projekt buduje soustavně a promyšleně. Práci
považuji za velmi zdařilou, a to i s ohledem na náročnost zadání.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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