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Andreea si pro svoF oakalbřsKou práci Sama vybrala úLemi areáu Soolku prc chemickou a hutni výrobu v Ůsti nad
Labem. ve městě s dynamickyni avšak kornp.ikovaným novodohym urbanistickym či staveonm vývojeni. Konlext je

srozumitelný zoánlivě. pövodní urbanis: cká osnova čiteiná. otázkou zůstává jej pialnost do budoucna. zejm s ohleder‘;

na proměny již realizované v okoli ana značnou miru neurčitosti budoucího vývoje zbylku. Zvolena Iunkční náplň je pak

jednou z těch do úvahy přicházejích. Součástí zadäni nebyla žádná relevantní analýza potřeb místa, která by byla stejně

spekulativní jako prosté rozhodnuti využit místo pro pro smišenou funkci širšího centra města.

Andreea postupoval při zpracováni projektu systematicky a důsledně. Analýzu města a místa provedla v potřebném

rozsahu a dospěla k přijatelným závěrům. Na základě nich vytvořila objemovou studii, která určila prostorové uspořádáni

staveniště. Velkou část semestru strávila studiem typologii bytového domu a prověřovánint jejích možnosti pro zvolenou

hmotu. Tu postupné, spolu s vývojem programu. racionálně ijela. Vždy v potřebném kontextu okolní zástavby.

Projekt, odpovídající rozsahu bakalářské práce, relativně komplexní, se naučila zvladat a kontrolovat. To považuji za

největší přínos její práce v semestru. Zapojeni stavby do okoU. dopravní napojeni, rozloženi funkcí v rámci bloku, mj. S

ohledem na požadavky osluněni a osvětlení, dispoziční uspořádáni jednotlivých sekci bloku jsou zručné zvládnuty.

Energii. kterou Andreea (s)potřebovala oři zvládání této erudice, pak už trochu oostrádalri při architoktonícken‘i a

rí‘aturiáicvem řešenm, Vesp. prezentac‘ C adustac. návrhu. U bakal€třské práce bych očekával větš miru vital‘ty či snahy o
prezentaci rr.azimTla potenciálu zadáni, S jistým odstupem lze říct, že návrh je píiméený ze všech ohiedů. vč. sřiomost.

dspozc a předpoklácaé ekonomické náročnosti Se znalosti pozadí ‘oe proektu to pokládám spíše zu výs e‘Jek

který byl vdanou chvii maXimem. nikoiiv za svobodné rozhodnuti. učiněne s rozvanou na podiade ovéřer inyci

přístupů. To jsou vice doporučeni pro další studii.in‘ či projekty v oočátcich praxe,

crmalni zpracovani:
Práce je ořehledtiě sticktm.irovana. grafická a azyková oveň je doora.

Oceňuji ze,ména systematický ptistup. stejně ta,< jako odvahu vydat se (pro stuoenlku) ne zcela důvěrné známou cestou

relativně komplexniho zadáni.
Návrh je prezentovan dostatečné srozumitelně a přesvédčivš.

Je doplněn obrazových znázornění, která představy studenta dostatečně přesvédčivé dokumentuji.

Po obsahové i [ormalní stránce bylo zadáni bakalářské práce naplněno.

Z výše uvedených důvodů:
jsem dospěl k závěru, že předložená bakalářská práce splěuje cile zadáni. vč. upřesňujícich požadavků vedoucího

v průběhu jejiho zpracování
‘ konstatuji, že práce splňuje požadavky na uděleni odpovidajícího akademického titulu

‘ navrhuji bakalářskou práci k obhajobě
navrhuji hodnoceni ‘B, velmi dobře“
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