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lt. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRITÉRlí

Hodnocení nóročnosti zadání zóvěrečné próce.

vložte komentář,

lňujezadóní,Vkomentářipřípadněuved,tebodyzadání,které
nebyly zceta splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-\i zadání zcela splněno, Pokuste se

posoudit zóvažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků,

vložte komentář.

iíaktivní,zdadodržovatdohodnutétermíny,jestlisvéřešeníprůběžně
konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvŮrČÍ

,využitíznalostízískanýchstudiemazodbornéliteratury,využití
podklodů a dat získoných z proxe.

úroveň, rozsah práce: A -
po",d1e sprórroit používáníformólních zápisů obsažených v próci. Posud'te typografickou a jazykovou

strónku.
vložte komentář.

zdrojů, korektnost citací: A - výborně

wjádřete se k aktlrltě studenta při získávání a využívání studijních materiólŮ k řeŠení závěreČné práce.

Charakterizujte výběr pramenů, Posud'te, zda studentvyužil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou

všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vtastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda

jsou bibtiografické citace úplné a v soulodu s citačními zvyklostmi o normomi,

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených htavních výsledků závěrečné práce, např, k úrovni teoretických výsledkŮ,

nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikaČním výstupŮm,

tální zručnosti apod.

Vložte komentář (nepovinné hodnocení),

lll. cELKoVÉ HoDNocENín ruÁvnx KLAslFlKACE



Autorův zóměr vytvořit nový venkovní mobilióř pro vysokoškolský kampus v praŽských Dejvicích s

orientací v prostoróch Technické ulice, je nóročný a zajímavý úkol s prvky urbanismu i prostorového

ztvórnění exteriéru. Autor zvolil kreativní řešení, zkloubilfunkční stránku odpoČivného prostoru

osazeného prvky sezení s funkcí naučnou, kdy design prvků mobilióře je zóroveň tvarovou odezvou na

významné designové ikony sedacího nóbytku, Orientace a rozmístěnív prostoru vytvóří velmi

zajímavou odpočinkovou zónu. Reótné zpracovóní předklódaného funkčního vzorku sezení "Tonet"

přesvědčivě dokumentuje záměr i kladný koncový výstup bakalóřské próce.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně
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