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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání

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.

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

A - výborně.

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.

Tvorba konceptu není v elaborátu zdokumentována, ale je tak jasná, že její absenci nepokládám za chybu.
Dokládá to výsledná forma objektu, která je jednoduchá a velice dobrá

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

A - výborně.

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.

Dispoziční řešení je příjemné. Za drobnou chybu pokládám průchozí koupelnu dětí.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře.

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.

Konstrukční řešení objektu je správné. Jako menší nedostatky pokládám absenci okapového chodníčku kolem
objektu a absenci dilatační spáry plovoucí podlahy

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.

Elaborát je po grafické stránce velice čistě a přehledně zpracován. Postrádám stafáže v pohledech a řezech, což
ale neovlivňuje celkovou výbornou úroveň elaborátu.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Práce Veroniky Vítkové je suverénně podaný projekt, který má své architektonické kvality. Elaborát je po grafické
stránce velice sympaticky podán.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
Datum: 15.06.2018

A - výborně.

Podpis:
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