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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Postup práce 

Student pracoval celý semestr s nasazením, v závěru hraničícím s posedlostí. Průběžně 

prezentoval postup práce a absolvoval četné konzultace s odborníky, jejichž připomínky 

svědomitě zapracoval. Nad rámec požadovaného proběhla také konzultace zaměřená na 

památkovou péči. Z finálního výstupu je patrné upřímné zaujetí a odhodlání zabývat se 

problematikou i grafickým zpracováním výstupu až do nejmenšího detailu, což však bohužel 

místy vede ke ztrátě objektivity ve vyhodnocování významu problému a následně i ke 

konfliktům se stanovenými termíny. 

Bakalářská práce 

Cílem návrhu je navrátit centrum města lidem na úkor dopravy v klidu, doplnit jeho kulisu a 

obnovit vazby na blízké i širší okolí. Prostorové i funkční členění vychází z místních dominant i 

aktuálních provozních vztahů, které jsou doplněny o novou náplň a aktivity rozmístěné do 

nově vzniklých pokojů napříč náměstím. V celkovém konceptu i detailech se autor odkazuje 

na lokální symboliku a tradici, výsledné řešení je syntézou neotřelého přístupu k moderním 

potřebám uživatelů, svébytné estetice a respektu k historickým hodnotám. 

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, 

příkladně přehledná a velmi pečlivě zpracovaná. Textová i grafická část odpovídá rozsahu 

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

reflektuje úsilí věnované nalezení řešení, které nijak nenaruší estetickou úroveň návrhu. 

Připomínky k dokumentaci 

Připomínky jsou spíše drobnosti formálního charakteru, neboť po obsahové stránce byla práce 

několikrát konzultována se specialisty a připomínky byly náležitě zapracovány. Dokumentaci 

by však bylo dobré celkově zjednodušit, očistit a zdůraznit podstatné informace. 

textová část 

- Postrádám metodiku použitou ke zpracování dendrologického průzkumu 

grafická část 

- V koordinační situaci i dílčích situacích je vhodné uvést souřadnice hlavních prvků, 

jejich výškové kóty a spády hlavních zpevněných ploch. 

- V referenčním plánu schodiště a příčných řezech např. schodištěm nebo zábradlím u 

fary by bylo dobré přidat výškové kóty. 

 



otázky k obhajobě 

- Jaké jsou přednosti a nevýhody použitých způsobů odvodnění? 

- Jaký postup byl použit k výpočtu sklonu povrchů? 

Závěr 

Práce splňuje svým rozsahem a kvalitou požadavky na bakalářskou práci. Hodnotím jako 

kvalitně zpracovanou a doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením B – velmi dobře. 

Snížení hodnocení o jeden stupeň zdůvodňuji potížemi s organizací práce a času a posunutím 

termínu odevzdání. 

 

 

 

 V Praze 11. 6. 2019 

za atelier Rehwaldt       Ing. arch Klára Concepcion 


