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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.
Diplomová práce splňuje zadání. Předložená dokumentace je zpracována na dobré úrovni. Výkresy jsou logicky řazené a jsou
dostatečně přehledné.

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy

B - velmi dobře

Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.
Oceňuji autorčinu analýzu tradičního etiopského obydlí i historických souvislostí. Zajímavé je použití kruhového půdorysu
Tukulu (tradiční etiopské chýše) i tradičních materiálů-dřevo a pohledové zdivo. Nápaditým prvkem návrhu je i postupné
klesání střech. Vzhledem k bezpečnosti užívání objektu by měla být budova uzavřena tak, aby do soukromého sektoru
residence nebyl umožněn přístup veřejnosti. Ocenila bych též akcent nároží, kde se nachází reprezentační prostory.
Výsledná forma pojetí budovy by si zasloužila větší propracování.

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb

C - dobře

Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.
Dispoziční řešení je navrženo dobře a přehledně. Vstupy do budovy jsou čitelné. Z bezpečnostního hlediska by bylo vhodné
provozně oddělit prostory kancelářského úseku a bytů ve 2.NP. Byty pro místní síly mají nadměrné prostory koupelen a
šaten na úkor obytných místností. Prostor koupelen, kde se nachází WC, není od kuchyňských koutů oddělen dveřmi, což
není v souladu s normou ČR, která se v budově ambasády České republiky musí dodržet. U všech kuchyní residence i
reprezentačních prostor absentuje místnost pro odpadky, zázemí pro zaměstnance atd. Vzhledem k tomu, že jde o
diplomový projekt, by provozní řešení mělo být více rozpracováno. Dveře v zádveří reprezentačních prostor musí být
otevírány ve směru úniku.

Kvalita technického řešení

B - velmi dobře

Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.
Konstrukční řešení odpovídá zvolené formě. Je přizpůsobeno hmotě objektu a architektonickému ztvárnění.
Jedná se o skeletový nosný systém. Osová vzdálenost mezi sloupy by byla vhodná i pro variabilní velkoplošné kancelářské
prostory.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

C - dobře

Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se
ke grafickému zpracování práce.
Celkové grafické pojetí na úrovni diplomové práce by mělo být propracovanější. Více pozornosti by si zasloužily i prvky
parteru a mobiliáře. V architektonické situaci postrádám alespoň základní kóty objektu a popisy důležitých prvků např. popis
ulic, legendu, návaznosti na okolní budovy atd.
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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.
Předložená práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. Chybí mi však větší chuť kreativně rozvinout výslednou
formu budovy. Jedná se o stavbu reprezentující Českou republiku.
1. Příklady řešení budov Ambasád ČR s ohledem na dispoziční řešení
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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