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1.0 Úvod:  

Název práce je trochu zavádějící. Nejedná se o celou botanickou zahradu ale o její část. Území 
je sevřeno obloukem Mlýnského náhonu a je víceméně součástí nejromantičtějšího 
olomouckého parku – Bezručových sadů. Není divu, že i původní koncept Elišky Bednářové je 
nasáklý touto romantickou náladou.  

2. 0 Technické řešení, grafika etc. 

Soubor je uspořádán přehledně, grafika je jasná a až na pár výjimek i dobře čitelná. Informace 
nejsou šifrovány ani se neskrývají pod kamufláží rastrů a textur. Referenční síť nám pomáhá 
najít a umístit to co hledáme. Trochu to zadrnčí jen na výkresu C3, kde se k sobě choulí příliš 
mnoho nerelevantních informací, což výkres dělá nepřehledným. Více logiky v uspořádání 
informací by bylo na místě. Celkově informace o prováděných pracích jsou dostatečné, někdy 
až úzkostlivě detailní  a nepraktické – viz výkres 6.04, detail 1, 2, 3. Občas to sekvenčně trochu 
zaskřípe. Např. vytyčovací plán by měl předcházet detaily. Chybné to není, jen dotek 
konstrukční reality na stavbě tu chybí. Vytyčovat mobiliář pomocí koordinátů je zbytečně 
komplikované. V té době jsou již dlážděné povrchy většinou hotovy. Jednoduché kótování by 
postačilo. To vše jsou malé, kosmetické nedostatky. 

Co chybí: Na koordinačním plánu se objevuje bistro, které pak záhadně zmizí. Na toto bistro 
přiléhá pergola. O vzájemném vztahu těchto dvou prvků se mnoho nedozvíme. Jak jsou tyto 
prvky navzájem napojeny? Jak bistro vypadá? Alespoň indikativní dispozice by byla na místě. 
Pergola není dostatečně a v detailu dokumentována. Dále chybí detail přepadu vody z jezírka, 
detail šachty a přívodu vody. Zde jde i o detail průniku přívodního potrubí bentonitovou 
vrstvou. Pokud přívod vody anebo přepad nejsou výtvarnými prvky, bylo by lépe je skrýt pod 
lávkou. Hloubka vody v bezprostředním okolí lávky bez zábradlí by měla být z bezpečnostních 
důvodů jasně specifikována. Použití této lávky pro vozíčkáře je problematické. 

Práce s rostlinami: Autorka přemýšlí o místě jako o procesu, o tom jak se bude vyvíjet a jaké 
zásahy budou nutné k zamýšlenému výsledku. Tato úvaha by měla provázet všechny 
bakalářské práce s výrazným podílem vegetace. Výběr rostlin pro tůň je dostatečně detailní a 
v souladu s posláním botanické zahrady. Nepostřehl jsem, zda se zabývá vodními a 
marginálními rostlinami určitého regionu anebo zda jde pouze o výběr založený na 
stanovištních podmínkách. 
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3.0 Průvodní a technická zpráva 

Technická zpráva a vůbec další texty jako tabulky, seznamy rostlin atp. byly pečlivě editovány 
a ke zpracování nemám výhrad. 

4.0 Hodnocení 

Práce je zpracována pečlivě s velkou pozorností věnovanou detailům.  V plné míře naplňuje 
parametry bakalářské práce. Malé chyby a nedostatky mají bohužel  vliv na hodnocení. Práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B – velmi dobře. 

 

Praha 20. června 2020 

 

Vladimír Sitta, vedoucí bakalářské práce                      

 

 

 

 

  

 

 

 


