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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.

Zadání práce bylo splněno v požadovaném rozsahu.
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.

Aktivní, samostatná a zodpovědná studentka.
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.
Městská knihovna je organickou součástí území řešeného v předdiplomu. Provozně správný a přehledný prostorový koncept
je postaven na dvou půlválcích spojených proskleným komunikačním atriem, ve kterém se „vznáší“ systém lávek. Rozdělení
na technickou a městskou část knihovny se odráží i ve výrazu fasád, snadnou orientaci v dispozičním uspořádání pak
podporují dva segmenty obsahující vertikální komunikace, sanitární zázemí a další pomocné provozy. Parter přecházející do
přilehlého parku s vodní plochou je příjemným bonusem.

Kvalita technického řešení

A - výborně

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Technické řešení je plně v souladu s architektonickým návrhem.

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.

Ucelená, srozumitelná práce s výborným grafickým podáním.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Zajímavý koncept dotažený do detailu, uživatelská přívětivost prokázaná ve vizualizacích.
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 17.6.2018

Podpis:
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