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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.

Diplomová práce mimořádné architektonické kvality nadstandardně po všech stránkách 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.
Mimořádně nadaná studentka předložila diplomní projekt vynikající architektonické kvality. Takovýto návrh by byl
aspirantem na oceněné umístění v jakékoliv mezinárodní architektonické soutěži. Oceňuji kreativitu návrhu doprovázenou
technickým řešením na úrovni architektonické studie naprosto nadstandardním, s použitím současných technologií
lehkých obvodových plášťů. Práce byla vytvořena zcela samostatně s minimem konzultačních rad. O schopnosti tvůrčího
přístupu k navrhování staveb nelze ani náhodou pochybovat, a to nejen u samotného návrhu hotelu.

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.
Úroveň architektonicko-urbanistického řešení je na mimořádně vysoké úrovni. Využití terénu k atraktivním aktivitám na
terénu tvarovaném podzemními prostorami zázemí hotelu a konferenčními objekty je mimořádně nápaditá. Na vše je
myšleno, nic opominuto. Vše má svou funkci.

Kvalita technického řešení

A - výborně

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Splnění technických požadavků je patrné ze schvalovacích podpisů v příloze zadání. Technické detaily řešení obvodového
pláště jsou nadstandardní a jsou na úrovni nejvyšších kritérií současné světové architektury.

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.
Ve všech aspektech mimořádně kvalitní, a to včetně interiérových návrhů.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Nejvíce oceňuji kreativitu architektonického řešení na nejvyšší úrovni, srovnatelnou se soudobou světovou
architektonickou tvorbou, elegance zvolené formy, nápaditosti urbanistického návrhu parteru a funkčního řešení
dispozic hotelu.
Na základě výše uvedeného předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
a doporučuji pochvalu za zpracování diplomního projektu.
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