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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Bakalářská práce splňuje zadání ve všech ohledech. Nadstandardně rozsahem a invenčně je zpracovaná část TZB
a energetický koncept.
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Student je velmi kreativní, pracovitý, svědomitý. Práce na BP byla převážně samostatná, průběh práce byl
přiměřeně podepřen konzultacemi.
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního
a prostorového uspořádání

B - velmi dobře

Dobře zpracovaná analytická část, včetně zdůvodnění konceptu. U místění na pozemku odvozeno ze studie
oslunění. Odvážný, výtvarně pozoruhodný návrh, jdoucí nelehkou cestou kontrastu, vůči okolní zástavbě.
Zahloubená noční zóna s dominantním UFO – skořepinou, „která přistane na pozemku“. Škoda, že velice silný a
potentní koncept není dotažen a propracován dále, zejména v detailech a zařízení. Obtížně jsou využitelné šikmé
plochy skořepiny navazující na podlahy sever/jih, x viz vizualizace interiéru s krbem? Jinak je dispozice přehledná,
dobře čitelná s logickým řazením místností. Chybí mi funkční zádveří. Pochyby mám, zda technickou místnost
s vodíkovou nádrží není nezbytné vybavit požární předsíní a např. výbuchovou stěnou?
Kvalita technického řešení
B - velmi dobře
Velmi dobře zvládnuté. Železobetonová konstrukce je adekvátní arch. formě. Stavební výkresy a detaily s dílčími
nedostatky. Nadstandardně zpracovaná část TZB (jen menší problémy) a energetický koncept.
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce

A - výborně

Práce je úplná, srozumitelná, na výborné grafické úrovni, s přesvědčivými vizualizacemi.
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Velmi originální architektonický koncept doložený realistickým konstrukčním i technickým návrhem. Výborně a
nadstandardně, je zpracovaná část TZB a energetický koncept. Doporučuji přijetí studenta na mgr. program A+S.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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