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Postup práce 

Studentka pracovala s velkým nasazením – do hloubky nastudovala použité postupy a 

technologie a absolvovala početné konzultace s odborníky, jejichž připomínky řádně 

zapracovala. Je třeba vyzdvihnout příkladně zodpovědný přístup k práci a zaujetí, které 

vyústilo ve znalost zvolené problematiky značně přesahující požadovaný rámec. 

Bakalářská práce 

Návrh reaguje na stávající zamoření dopravou v klidu a nedostatečnou úroveň i využití 

veřejného prostoru. Reflektuje potřebu propojení s okolím i doplnění urbánního rámce jako 

kulisy pro shromažďování, zklidňuje dopravu a prostorově vymezuje nové scény pro budoucí 

aktivity pomocí vegetačních i stavebních prvků. Velký důraz je kladen na řešení výsadeb do 

zpevněných ploch a hospodaření s dešťovou vodou s využitím možností moderních technologií 

a výrobků. 

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 příkladně přehledná a 

dobře uchopitelná. Textová i grafická část je zpracována v dostatečném rozsahu požadované 

úrovně projektové dokumentace a v souladu se zadáním práce. Z výstupu je zřejmé zaujetí 

detailním pochopením použitých technických řešení a následné zapracování do dokumentace 

v odpovídající úrovni srozumitelnosti. 

Připomínky k dokumentaci 

Připomínky jsou mířeny zejména na formální stránku dokumentace, neboť po obsahové 

stránce byla práce několikrát konzultována se specialisty a připomínky byly náležitě 

zapracovány.  

textová část 

- souhrnná technická zpráva by mohla být členěna přehledněji 

- k inventarizaci dřevin je vhodné připojit metodiku zpracování 

- v části B.6 Detailní charakteristika stavebních objektů chybí konkrétnější popis postup 

výsadby stromů a detailnější specifikace úkonů v rámci následné péče o dřeviny 

grafická část 

- lepší čitelnosti koordinační situace a referenčního plánu by napomohla volba 

přehlednějšího systému šrafování a popisků, u koordinační situace chybí legenda 

stávajících inženýrských sítí 

- u architektonické situace chybí legenda nebo popisky prvků, nejsou zobrazeny 

průběžné pásy dlažby napříč schodištěm 



- do legend jednotlivých výkresů je vhodné uvádět i seznam prvků a povrchů, jejichž 

odkazy jsou použity ve výkrese 

otázky k obhajobě 

- jaký je technologický postup výsadeb, zejména v případě použití prokořenitelných 

buněk? 

- kam jsou z náměstí přesunuta rušená parkovací místa? 

Závěr 

Práce splňuje svým rozsahem a kvalitou požadavky na bakalářskou práci. Přes výše uvedené 

nedostatky, které jsou povětšinou drobnostmi formálního charakteru, ji hodnotím jako velmi 

kvalitně zpracovanou a doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením A – výborně. 
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za atelier Rehwaldt       Ing. arch Klára Concepcion 


