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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řeka a město v územních plánech 
Jméno autora: Bc. Silvie Mayerová 
Typ práce: diplomová práce 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Katedra/ústav: K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování. 
Vedoucí práce: Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování 

 

 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

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

Diplomová práce autorky, se zabývá problematikou vodního toku v územních plánech a to jednak v rovině 
teoretické, tak i v rovině praktické, neboť součástí práce je i aplikace poznatků na město Týn nad Vltavou a 
z nich plynoucí návrhy na zpracování územních studií a či změn územních plánů. Lze konstatovat, že cíle práce 
byly splněny nad míru obvyklou v podobných úlohách. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka  během zpracování závěrečné práce pracovala velmi aktivně, soustavně a pečlivě. Práce vznikala 
průběžně, systematicky a byla pravidelně konzultována. Provedený terénní průzkum území a jeho prezentace 
v práci svědčí o mimořádném časovém vkladu autorky.   

 

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. 
Zadané téma, přes svou zdánlivou jednoznačnost, rozhodně nebylo jednoduché. Vyžadovalo studium a analýzu 
problematiky vodního zákona ve vazbě na územní plánování a perfektní poznání konkrétního řešeného území.  
Obecně analytická část práce je velmi přehledná. Mimořádná je analýza řešeného území Týna nad Vltavou, 
identifikace jednotlivých faktů a jejich popis v textu a zákres ve výkresové části. Výborně jsou definovány i 
náměty na pořízení územních studií a změn územního plánu. Obsah práce je pro svou mimořádnou 
přehlednost a praktičnost velmi použitelným materiálem pro územně plánovací praxi v rámci města Týn nad 
Vltavou. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A – výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce má značný rozsah textu (50 stran A3), text je přehledný i když řazení kapitol by mohlo být v některých 
případech logičtější. Součástí závěrečné práce jsou i výkresové přílohy, výborně zvládnuté a přehledné.  
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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. 
S ohledem na dané téma lze konstatovat, že výběr zdrojů a citace jsou na velmi dobré úrovni a odpovídají 
diplomové práci a zadanému tématu. 
 

Další komentáře a hodnocení 
- 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Mohu konstatovat, že předložená diplomová práce je způsobem zpracování analýzy řešeného území a určením 
návrhů na další zpracování územně plánovacích dokumentů zcela mimořádná, lze konstatovat, že zpracování 
poznatků z průzkumů a jejich zařazení do námětů k územně plánovacím podkladům a změnám územního plánu 
se přibližuje profesionálnímu výkonu. V této souvislosti s vědomím toho, že obecně analytická část práce není 
zcela bez nedostatků, hodnotím práci výborně a zdůrazňuji poctivost a rozsah terénního průzkumu a věcnost a 
konkrétnost jeho prezentace a závěrů z něj plynoucích.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A – výborně 
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