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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Proces přípravy, výstavby a užívání fotbalových hřišť 
Jméno autora: Marie Sůrová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Radomír Havíř, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Letiště Praha, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracovaná práce na téma Proces přípravy, výstavby a užívání fotbalových hřišť shrnuje problematiku fotbalových hřišť. 
Postup v práci je přínosný nejen pro fotbalové prostředí, ale i pro další sportovní odvětví. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Autorka zpracovala práci v intencích zadání. V práci správně uvedla, že jednotlivá hřiště nelze zařadit do jasných kategorií 
jelikož jsou ovlivňovány mnoha faktory. V práci je problematika řešena komplexně. Požadavky zadání diplomové práce 
jsou splněny. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Přístup k řešení diplomové práce je vhodně zvolený. Z mého pohledu bych pro lepší čitelnost a návaznost zvolil odlišné 
řazení některých kapitol. Autorka dobře odkazuje. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Autorka správně uvedla, že existuje mnoho nezanedbatelných faktorů, které ovlivňují jednotlivé podmínky. V práci nebyla 
opomenuta důležitost zvážení rizik a rozhodovacího procesu. To odkazuje na její celkový přehled ve zvoleném tématu i její 
odbornost. Práce může sloužit jako podklad pro zpracování procesu přípravy, výstavby a užívání v jiných sportovních 
sférách. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Po formální a jazykové stránce je písemná práce zpracována pečlivě s dobrou úpravou. Zvolená formální úprava také 
napomáhá třídění a systematizaci poznatků čtenáře a splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Používaná terminologie 
je správná a je v souladu s terminologickými standardy používanými v dané oblasti. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
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Výběr zdrojů odpovídá danému tématu. Autorka vhodně využila i cizojazyčnou literaturu, kterou zaměření práce žádá s 
ohledem na aktuálnost informací. V práci je respektována citační etika, uvádění zdrojů a popisy tabulek, obrázků a grafů 
jsou rovněž správné. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Výstup z práce je proveden ve dvou rovinách jak teoretické tak i praktické. Praktický příklad může být velkým přínosem 
každému subjektu, který bude uvažovat o rekonstrukci fotbalového, ale i jiného sportoviště. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Jednotlivé kapitoly korespondují s praktickým příkladem. Autorka adekvátně využila získané podklady a správně 
shrnula postup přípravy, výstavby i užívání fotbalových hřišť. Písemná práce je zpracována s požadovanou kvalitou, 
naplňuje požadavky a určení písemné práce ke státní závěrečné zkoušce. 
 

 Existují možnosti zastřešení hřišť/stadionů, popřípadě jaké? 

 Můžete vyjmenovat základní faktory ovlivňující kategorizaci hřišť?   
 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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