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Postup práce 

Studentka pracovala s velkým nasazením – do detailu promyslela všechny aspekty práce a 
absolvovala početné konzultace s odborníky, jejichž připomínky řádně zapracovala. Je třeba 
vyzdvihnout nad míru odpovědný přístup k práci a zaujetí hledáním vhodného řešení, často 
nad rámec požadavků. 

Bakalářská práce 

Návrh dává před výraznou prostorovou intervencí přednost přirozené kráse místa, kterou 
podtrhuje nenásilným členěním na uživatelsky různorodé pokoje s odlišnou náplní a intimitou. 
Citlivý přístup k historickému vnitrobloku je v druhé části práce umocněn pozorností k detailu 
zpracování jednotlivých prvků. 

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 
přehledná. Textová i grafická část je zpracována v rozsahu odpovídajícím požadované úrovni 
projektové dokumentace a je v souladu se zadáním práce. Výstup odráží odhodlání nalézt 
řešení pro všechny prvky navržené ve studii a dostát původně zamýšlené kvalitě. 

Připomínky k dokumentaci 

Připomínky jsou mířeny zejména na formální stránku dokumentace, neboť po obsahové 
stránce byla práce několikrát konzultována se specialisty a jejich připomínky byly náležitě 
zapracovány. 

Textová a grafická část 

- Technická zpráva obsahuje několik stylistických nedostatků, které však nemají vliv na 
srozumitelnost textu.  

- V koordinační situaci je vhodné uvést vytyčovací souřadnice významných prvků. 
- Lepší čitelnosti koordinační situace by napomohla volba přehlednějšího systému 

šrafování. 
- K obsahu nemám připomínky. 

Otázky k obhajobě 

- Jaké omezení vyplývá z památkové ochrany území a jak je zohledněno v práci? 
- Po jaké době je vhodné provádět výchovný řez u nově vysazovaných stromů? Co je 

třeba pravidelně kontrolovat? 



- Jakým způsobem je možné zajistit stabilitu stávající vrby, aby nedošlo k ohrožení 
uživatelů? 

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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