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Postup práce 

Studentka pracovala po celou dobu semestru vytrvale a s odpovědností k zadané práci. 
Výstupy průběžně konzultovala se specialisty i v rámci ateliérové výuky a připomínky řádně 
zapracovala. Je třeba ocenit, že úspěšně překonala počáteční nejistotu a dopracovala se 
k ucelenému výstupu. 

Bakalářská práce 

Autorka staví návrh na základním tvaru čtverce, na jehož obvodu nechává prostor postupné 
gradaci historických objektů. Tuto prostorovou spirálu podporuje jemnými nepravidelnostmi 
v uspořádání hlavních cest a objemy nově vysazovaných stromů. Výsledný návrh míří 
k harmonii historické struktury se současnými potřebami.  

Dopracování a změny vůči studii jsou přiměřené stanovenému stupni a nemají negativní dopad 
na architektonický koncept. 

Bakalářská práce obsahem a rozsahem splňuje stanovená kritéria. Textová i grafická část je 
zpracována v rozsahu odpovídajícím požadované úrovni projektové dokumentace a je 
v souladu se zadáním práce. Je přehledně graficky zpracovaná a dobře uchopitelná. 

Připomínky k dokumentaci 

Připomínky jsou mířeny zejména na formální stránku dokumentace. Po obsahové stránce byla 
několikrát konzultována se specialisty a většina připomínek byla řádně zapracována. 

Textová a grafická část 

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

- V souhrnné technické zprávě je třeba popsat technologický postup výsadeb. 
- Lepší čitelnosti koordinační situace a referenčního plánu by napomohla volba 

přehlednějšího systému šrafování. 
- U vytyčovacího plánu chybí tabulka souřadnic vytyčovaných bodů. 
- V detailech kladečského plánu je třeba popsat jednotlivé povrchy a jejich rozhraní. 
- Ve výkrese terénních úprav je pro lepší orientaci vhodné zvýraznit snižované vs. 

zvyšované plochy 

Otázky k obhajobě 

- Vysvětlení systému hospodaření s dešťovou vodou a fungování vodního prvku 
- Vysvětlení zvoleného systému kotvení stromu ve výkrese D.7.5 a popis technologie 

výsadby 

 



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 B – velmi dobře. 

 

 

 

 V Praze 21. 6. 2019 

za atelier Rehwaldt       Ing. arch Klára Concepcion 

 


