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Jana Řípová
Jana ve studii bakalářské práce prokázala mimořádnou schopnost vnímat charakter, význam i
možnosti údržby veřejných prostranství na sídlišti. Její návrh je neokázalý a citlivý ke stávajícím
hodnotám prostoru, což bych chtěla pochválit zejména. Lidé se vněm mohou cítit velmi
příjemně a bezpečně. Řešené území si Jana rozšířila i o návrh předzahrádek vně vnitrobloku. V
bakalářské práci svůj návrh převedla do stupně prováděcí dokumentace bez výrazných změn.
Projekt logicky člení do objektů.
Grafické zpracování a legendy výkresů v některých případech trpí malými nepřesnostmi
a nedokonalostmi jako jednotná tloušťka čar, což nepřispívá k přehlednosti a čitelnosti práce.
U výkresů zmenšovaných na formát A3 není zcela jasná popiska. U výkresu zařízení staveniště
není zcela jasná velikost ochrany kořenového prostoru stávajících stromů. U výkresu stávajících
a nově navrhovaných inženýrských sítí by stačil výkres jeden, ale dobře graficky srozumitelný.
Nově navrhované inženýrské sítě ovšem odpovídají návrhu a jejich ochranná pásma jsou
respektována.
Znalost technologií zakládání trávníkových ploch i záhonů se u Jany od studie výrazně
prohloubila. Pojednání měkkých i tvrdých povrchů je adekvátní charakteru daného veřejného
prostranství. Projekt respektuje šetrné nakládání s dešťovými vodami. Vzhledem ke stávající
konfiguraci terénu i vlastnímu návrhu prostor nediskriminuje žádné uživatele. Práce se stávající
i nově navrhovanou vegetací ctí původní charakter daného místa a je adekvátní možnostem
údržby. Kořenové zóny stromů jsou v projektu respektovány.
U nově navrhovaného altánu nebyly statické výpočty požadovány, Jana přesto samostatně
provedla předběžné posouzení proveditelnosti konstrukce v rámci konzultací se specialisty.
Mobiliář je vhodně vybraný a uvážlivě rozmístěný.
Technická zpráva je podrobná a obsah textu vhodně doplňuje výkresovou dokumentaci.
Překlepy a gramatické chyby se v textu nevyskytují.
Vzhledem k výše uvedeným dílčím nedostatkům vyskytujícím se zejména při finalizaci práce
navrhuji Janě Řípové hodnocení stupněm „B – velmi dobrý“.
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