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POSUDEK VEDOUCÍ  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Engelův zelený pás – park generála Lázaro Cárdenase, Praha 6 
Jméno autora: Shariffová Sabina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta architektury (FA) 
Katedra/ústav: Ústav krajinářské architektury 
Vedoucí práce: Ing. Radmila Fingerová 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav krajinářské architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zadáním bylo navrhnout revitalizaci stávajícího veřejného prostranství, které je součástí Engelova zeleného 
pásu z dvacátých let 20. století. Šlo o náročnější zadání s ohledem na skutečnosti, že do parku byla v minulosti 
umisťována umělecká díla s tematikou oslavy jihoamerických státníků druhé poloviny 20. století, avšak bez 
jakékoliv celkové koncepce. Také bylo nutné vyhodnotit a respektovat velké množství stávajících dřevin, které 
jsou významným, ale také limitujícím prvkem projektu. Zároveň se jedná o prostor před Základní školou 
Antonína Čermáka, který vyžaduje specifický přístup. 

 

Splnění zadání splněno 

Autorka splnila zadání a svoji původní studii, v které reagovala na všechny výše uvedené skutečnosti, 
dopracovala dle požadavků na rozsah a obsah bakalářské práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

Sabina věnovala velký důraz na průzkum místa během roku, vzhledem k blízkosti řešeného území k FA ČVUT je 
dokonale obeznámena se širšími vztahy i způsobem současného využívání veřejného prostranství. Také 
prozkoumala historii státníků, jejichž busty jsou po parku rozmístěny. Pracovala systematicky, vytrvale a 
zodpovědně celý semestr. Všechny dílčí části včas a pravidelně konzultovala. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 

Sabina ve studii správně reagovala na stávající situaci a využila ji plně pro svůj návrh. Podpořila a rozvinula 
původně spíše náhodnou situaci pro základní myšlenku svého návrhu vytvořit barevný, dynamický prostor, 
který zůstává dostatečně volný pro spontánní aktivity a který v rámci Engelova zeleného pásu získává výraznou 
a snadno rozpoznatelnou identitu. Svůj zdánlivě jednoduchý, ale v detailním provedení velmi odvážný a složitý 
návrh dokázala rozpracovat do vysoké podrobnosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 

Formální a jazyková úroveň práce je velmi dobrá, práce je bez chyb a překlepů.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

Sabina byla během práce velmi aktivní při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. 
Všechny převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních návrhů. 

 

Další komentáře a hodnocení 

Oceňuji hluboké zaujetí pro daný úkol, systematický postup práce, vysoké nasazení během celého semestru, 
schopnost hájit a obhájit svoje řešení, odhodlání jej dopracovat do všech detailů i reagovat na dílčí konzultace. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 
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