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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – KASÁRNA KARLÍN 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Postup práce 

Student během semestru absolvoval konzultace s odborníky, jejichž připomínky zohlednil 

ve výsledném řešení. Systém práce nelze vzhledem ke sporadické přítomnosti v atelieru 

hodnotit, je však třeba přihlédnout k životní situaci studenta. 

Bakalářská práce 

Návrh zachovává stávající využití plochy vnitrobloku karlínských kasáren pro veřejné aktivity a 

snaží se pozvednout její úroveň tak, aby lépe vyhovovala budoucímu využití objektu. Reaguje 

na měřítko a skličující dominanci budovy, která kontroluje celý prostor vnitřního dvora a nabízí 

řešení v podobě členění pomocí vzdušných prvků, které nekonkurují monumentálnímu 

charakteru stavby, ale zároveň umožňují rozrůznění pobytových ploch. 

Dopracování a změny vůči studii nemají negativní dopad na architektonický koncept. 

Grafická část práce vykazuje nedostatky v grafickém zpracování a celkové přehlednosti 

elaborátu, který je tímto značně degradován. Textová část je zpracována v dostatečném 

rozsahu požadované úrovně projektové dokumentace a v souladu se zadáním práce.  

Připomínky k dokumentaci 

textová část 

- Textová část místy obsahuje irelevantní informace (například pokyny ke kotvení 

špičáků a pyramid, přestože se v návrhu žádné takové výpěstky nevyskytují, pokyn 

k přizvání autorského dozoru k rozmístění stromů v jakémsi lese, který není navržen a 

podobně). Z toho vyplývá komentář v závěru posudku. 

grafická část 

- Je třeba zapracovat na grafické úpravě dokumentace v rámci zákonitostí technického 

kreslení. Nesourodé velikosti písma, různorodé kótovací styly, popisy v legendách 

výrazně narušují přehlednost výsledného elaborátu.  

- Do legend je třeba uvádět všechny použité značky, zejména koordinační situace není 

zcela srozumitelná. 

- Z koordinační situace nejsou patrné některé skutečnosti, například rozlišení 

stávajících a navrhovaných inženýrských sítí. 

- Referenční plán neobsahuje potřebné odkazy na prvky a výkresy, což znesnadňuje 

orientaci. 

- V případě použití většího množství výřezů ze situací je vhodné je doplnit o přehledné 

schéma. 

- Detaily odvodnění nejsou vlivem nevhodně zvoleného měřítka nedostatečně popisné. 

- Detail výsadbové jámy neobsahuje všechny potřebné informace. 



otázky k obhajobě 

- Doporučuji prověření celkového přehledu autora o technologických postupech 

použitých v práci. 

Závěr 

Práce svým rozsahem a kvalitou splňuje požadavky na bakalářskou práci v omezené míře, 

nicméně ji doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením E – dostatečně.  

Dovoluji si požádat hodnotící komisi o posouzení skutečnosti, kterou jsem odhalila na základě 

irelevantních poznámek v technické zprávě. A sice, že celé odstavce textu jsou zcela nekriticky 

převzaté z bakalářské práce Radky Komrsové na stejné téma, zpracované v našem atelieru 

v minulém roce. Své tvrzení dokládám přiloženým výňatkem z obou prací.  

 

 V Praze 11. 6. 2019 

za atelier Rehwaldt       Ing. arch Klára Concepcion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


