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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce
Předložená práce splňuje zadání.

splněno

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře

Studentka pracovala v průběhu semestru systematicky, samostatně a zodpovědně, v rámci svých rodinných možností. Přes
drobná zaváhání zpracovala kvalitní návrh. Ve všech fázích prokázala zodpovědnost k termínům, otevřenost ke kritice a
schopnost revidovat a dále posouvat svoji práci.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního
a prostorového uspořádání

C - dobře

Tradiční archetypální tvar a soudobá architektonická forma reflektuje roztříštěný charakter okolní zástavby. Za
nepřiměřené považuji množství zpevněných ploch a na malém pozemku, ke zvážení je také formální barevné členění
podlaží kompaktního objektu. Oceňuji pozornost, kterou studentka věnovala kvalitě řešení vnitřních prostorů.

Kvalita technického řešení

D - uspokojivě

Systémové konstrukčně materiálové řešení je vhodně zvoleno, ale ve skladbách konstrukcí se objevují chyby, např. ze
skladby střešní a stropní konstrukce není jasné, zda se jedná o systémové nosné prvky, provětrávaná mezera ve fasádě by
takto nemohla fungovat ad. Pečlivě zpracované konstrukční schéma prozrazuje drobné neznalosti. Nedostatky
technologického řešení, např. výkres elektroinstalace úplně chybí, resp. je stejný jako výkres ZTI, připisuji nedostatku času
v závěrečné fázi semestru.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

C - dobře

Práce je úplná, až na ten zaměněný výkres elektroinstalace, a přehledná, trochu matoucí je snad jen dvojí vložení výkresů
řezu a komplexního detailu. Grafická úroveň práce je celkově dobrá. Všechny vizualizace by ideálně měly zobrazovat návrh
jednotně, v kontextu okolí.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Celková úroveň práce je dobrá, mezery se objevují především v technickém řešení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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