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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – OBNOVA MĚSTSKÉ KRAJINY V ÚDOLÍ BOTIČE 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Postup práce 

Studentka pracovala systematicky po celou dobu semestru a projevila odpovídající nasazení, 

dobrou organizaci časových možností a odhad vlastních schopností. Dílčí okruhy průběžně 

konzultovala se specialisty a jejich připomínky svědomitě zapracovala.  Nad rámec 

standartních požadavků byla práce konzultována také se specialisty z oboru vodního 

hospodářství. 

Bakalářská práce 

Návrh reflektuje unikátní charakter místa na průsečíku obytné čtvrti s tělesem strašnické 

dráhy a Botičem, kde se prolínají projevy surového urbánního prostředí se sukcesním 

procesem. Botič je uvolněn z betonového koryta a téma periodických záplav je, namísto snahy 

o jejich eliminaci, využito k reorganizaci morfologie území. Bez zbytečné okázalosti je 

dosaženo přirozeného členění lokality, prostupnosti a pozvolného zpřístupnění vlastního 

potoka. 

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, 

přehledná a dostatečně detailní. Textová i grafická část je zpracována v dostatečném rozsahu 

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

zřejmá snaha o netradiční řešení a návrh takových prvků a technologií, které budou odolávat 

předpokládané míře namáhání jak očekávaným zaplavováním plochy, tak vlivem uživatelů. 

Odpovídající pozornost je věnována celkové udržitelnosti i řešení vegetačních prvků.  

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 

- V textové části se objevuje několik překlepů a stylistických nedostatků, které však 

nemají vliv na srozumitelnost textu. 

- Je vhodné chronologicky popsat technologický postup pro jednotlivé typy výsadby, 

vč. množství vody na zálivku, hnojiva atp. – některé popisy technologie výsadby 

vykazují nepřesnosti, například v případě výsadby stromů s balem se kotvící kůly 

zatloukají až po umístění stromu těsně kolem balu. 

grafická část 

- U některých detailů postrádám popisky konstrukčních prvků. 



otázky k obhajobě 

- Upřesnění postupu výsadby v konkrétním případě řešeného území 

- Ovlivní deponování materiálu na plochách pro budoucí výsadby půdní podmínky? 

Jakým způsobem bude případně zabráněno nadměrnému zhutnění podloží? 

- Jak se bude postupovat, pokud se zjistí inženýrské sítě v místě navrženého základu 

kontejnerových přístřešků či plotu? 

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 A – výborně. 

 

 

 

 V Praze 8. 6. 2019 

za atelier Rehwaldt       Ing. arch Klára Concepcion 


