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VOJTĚCH KETTNER
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE
Postup práce
Student pracoval průběžně a se zaujetím, přes zdravotní potíže v průběhu semestru. Ke
zvolenému tématu přistupoval prakticky a s odpovědností, práci aktivně konzultoval
s příslušnými odborníky a získané poznatky ve výstupu patřičně zohlednil.
Bakalářská práce
Nekonvenční přístup k řešení centrální plochy města vychází z prostorových daností okolní
zástavby, širších vazeb i historických souvislostí. Využívá různé úrovně a směry propustnosti a
uzavření těžiště náměstí pomocí mřížky stromů, která vymezuje lokální charakter jednotlivých
částí území pomocí barevnosti, habitu i uspořádání zvolených druhů dřevin.
Dopracování a změny vůči studii jsou přiměřené stanovenému stupni a nemají negativní dopad
na architektonický koncept.
Bakalářská práce obsahem a rozsahem splňuje stanovená kritéria, je dobře strukturovaná a
dostatečně přehledná. Textová i grafická část je zpracována v rozsahu odpovídajícím
požadované úrovně projektové dokumentace a v souladu se zadáním práce. Výstup poukazuje
na pochopení zpracovávané problematiky a snahu o nalezení nejvhodnějšího technologického
postupu pro všechny aspekty a prvky předložené ve studii.
Připomínky k dokumentaci
Připomínky jsou mířeny především na formální stránku dokumentace. Připomínky vzešlé
z konzultací se specialisty, které student absolvoval, byly odpovídajícím způsobem
zapracovány.
textová část
-

V textové části se objevuje několik překlepů a stylistických nedostatků, které však
nemají vliv na srozumitelnost textu.
Po obsahové stránce nemám připomínky.

grafická část
-

Lepší čitelnosti koordinační situace by napomohla volba přehlednějšího systému
značení ploch
U některých konstrukčních detailů postrádám popisky jednotlivých prvků
Detail výsadby V2 postrádá řez vrstvami zakládaného trávníku, zvážit použití mulče
V situaci SO2 Vodohospodářské sítě se některé sklony povrchů zdají být nereálné
(například mezi travnatým pásem před farou a centrální plochou) – možná
způsobeno opomenutím zrcadlení značky?

otázky k obhajobě
-

Jakým způsobem je řešena výsadba do parkovacích stání před základní školou ve
vztahu k odvodňovacímu prvku D-rainclean?
Jaký je argument proti propojení jednotlivých výsadbových jam?
Jakým způsobem jsou jednotlivé stupně kotveny k základům?

Závěr
Práce splňuje svým rozsahem a kvalitou požadavky na bakalářskou práci. Přes výše uvedené
nedostatky ji hodnotím jako kvalitně zpracovanou a doporučuji k obhajobě s navrženým
hodnocením B – velmi dobře.

V Praze 8. 6. 2019
za atelier Rehwaldt

Ing. arch Klára Concepcion

