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Hodnocení oponenta BP: 

P�edložený návrh p�ináší novou nápl� do stávající funkce plochy zelen� spíše 
bývalého parku, který v sou�asnosti není už tak pln� využíván z d�vod� jeho 
monofunkce a �áste�né neudržovanosti. V nabízeném území vytvá�í zbrusu nový 
komunika�ní systém v návaznosti na vyšlapané trasy a p�ed�luje ho centrální herní 
plochou kombinovaného d�tského h�išt�. Tento základ je dopln�n konstrukcí 
hrani�ních op�rných zídek, které drží p�dorysné trojúhelníky naklon�ných ploch 
plošné a vrostlé zelen�. Podél hrací plochy je užito návrhové aleje vzrostlé 
zelen�, soliterního sezení a lampového osv�tlení. Svislou plochu zídek osv�tlují 
zabudovaná dlažbová svítidla. 
 
Autorka ve svém návrhu plní požadavky investora a vypl�uje zadané území jednou 
s funkcí se seznamu možného využití. Návrh možná až p�íliš dogmuje zadaná kritéria 
nového využití a ve své finální podob� nebere moc na v�domí území vzrostlé 
vegetace, která tam p�eci jen nenarostla za jednu sezónu. Je ur�it� ješt� na 
rozvahu a posouzení investora, zda by m�l návrh více zohlednit stávající zele� 
r�znorodé kvality a nebo se ubírat sm�rem kompletní plošné i vzrostlé revitalizace 
stávající zelen�.  
 
V prezentované invenci stojí za úvahu n�kolik aspekt�. Myslím, že základ 
v naklon�ných rovinách, mezi nimiž je utopeno d�tské h�išt�, p�íliš lajnuje 
budoucím uživatel�m jak se v území chovat. Z dálkových pohled� nemusí být také 
zcela z�ejmé, že se zde nachází d�tské h�išt�. Pokud má být h�išt� zám�rn� 
zintimn�no, tak pro� ne. Jestli dojde k �áste�nému zohledn�ní vzrostlé zelen�, tak 
v místech, kde se naklon�ní dostává do ur�ité výšky, mohou být stromy utopeny. 
Zídky p�íliš koridorují rozptyl do rekrea�ních ploch zelených klín� a ty naopak, 
pokud se neská�e a nevylézá, jsou zp�ístupn�ny pouze z nejnižších nivelet 
navrhovaných sklon�. Údržba standardní technikou m�že být v nejvyšších bodech 
náklonu zelených ploch nebezpe�ná. Dopl�ující sezení je pouze na chvíli, protože 
zde není možnost se o cokoli op�ít. To platí i u typových lavi�ek. Pokud p�ijde 
nap�íklad matka s dít�tem, tak jejich návšt�va vzhledem k atrakcím, které jsou zde 
využity, nebude ur�it� trvat mén� než �as, za který ji p�i sezení za�nou bolet 
záda. Povrch pod umíst�nými hracími prvky nemusí být úpln� bezpe�ný a jeho 
nestabilita m�že hrajícímu se dít�ti i ublížit. 
 
P�edložený fyzický materiál v rešerši, s vysv�tlením návrhu a s grafickou �ástí 
považuji za vy�erpávající a dosta�ující k pochopení zamýšleného zám�ru. U 
techni�t�jší výkres� zejména pohled� nebo �ez� by bylo vhodné zd�raznit rozm�rové 
vztahy. 
 
Nemám žádné otázky. 
 
Práci doporu�uji k obhajob�. 
 
Návrh na klasifikaci bakalá�ské práce: 
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