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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Téma změny klimatu je velmi aktuální a neustále se kolem něj vedou bouřlivé diskuse. Právě z důvodu rozpolceného postoje 
laické i odborné veřejnosti se jedná o náročnější téma. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Vzhledem ke komplexnosti dané problematiky, si práce dává reálný cíl být podkladovým dokumentem pro následné 
konkrétnější strategie města, spíše než dogmatickou příručkou pro jeho klimatickou adaptaci. Díky vhodně zvolené míře 
detailu, splňuje práce i svůj cíl stát se hodnotným materiálem jak pro samosprávy, tak veřejnost. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

V teoretické části byl dán dostatečný prostor vysvětlení pozadí celé problematiky. Autor postupoval logicky od obecnějších 
definic pojmů a popisu příčin klimatické změny, přes její projevy až po implementaci poznatků do legislativy a souvisejících 
dokumentů. Analýza byla provedena pečlivě, zvláště bych vyzdvihl neopomenutí popisu vzájemného vztahu jednotlivých 
složek území a klimatické změny. Návrhová část byla zpracována taktéž zodpovědně, poněkud s rezervou však vnímám 
hodnocení adaptačního přínosu uskutečněných i plánovaných projektů města, které je z principu zatíženo značnou mírou 
neobjektivity. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Autor prokazuje vysokou úroveň odbornosti, je zřetelná snaha o co nejširší užití podkladů a následné zformování střízlivého 
názoru na celou problematiku. Autor si je dobře vědom nejistoty v predikci budoucího vývoje klimatu, nicméně se 
v adaptační strategii správně kloní „na stranu bezpečnosti.“ 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
 
Po formální stránce je práce vhodně a logicky členěna, grafické přílohy jsou zejména díky barevnému pojetí taktéž přehledné. 
Jazyková úroveň je vysoká, avšak dobře srozumitelná i laické veřejnosti. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Výběr zdrojů je široký, původ materiálů jde napříč státním i soukromým sektorem. Bylo čerpáno i z podobných adaptačně-
strategických dokumentů jiných měst. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Zásadní je střízlivost přístupu autora k vyhodnocení podkladů a k následnému použití nabytých poznatků 
v analytické a návrhové části. Práce je velmi přehledná a srozumitelná, díky tomu má předpoklady k reálnému 
využití širokým spektrem uživatelů. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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