
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josefov 
Jméno autora: Lukáš Jirásek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
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 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo z kategorie náročnějších. Vedle analýzy vojenských brownfieldů  vyžadovalo rozbor teoretických  
i konkrétních územně plánovacích východisek vč.  urbanistického průzkumu řešeného území, zpracování 
zásad urbanistické regulace a s nimi související výkresovou dokumentací. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce se zabývala analýzou pevnostního města Josefov a jejím cílem bylo definovat urbanistické 
zásady ochrany hodnot a možnosti dalšího rozvoje a využití zástavby tohoto pevnostního města. Lze 
jednoznačně konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Bakalářská práce vznikala průběžně, systematicky a byla pravidelně konzultována. Autor byl aktivní a 
s adekvátním zájmem se věnoval zadanému tématu.. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Zpracování práce je, dle mého názoru,  na velmi dobré odborné úrovni. Zahrnulo jednak analýzu vojenských 
brownfieldů vč. přehledu vývoje pevnostního města Josefov, dále teoretická i konkrétní územně plánovací 
východiska doplněné vlastním urbanistickým průzkumem a rozborem. Završením práce a jejím návrhovým 
elementem bylo zpracování „regulačního plánu“, obsahujícího jednak urbanistické zásady ochrany hmotného 
prostředí řešeného území a dále vymezení ploch, které jsou vhodné pro změny podmínek využití či 
uspořádání. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na velmi dobré úrovni je formální, stylistická a jazyková úroveň práce. Nicméně lze v práci ojediněle najít 
gramatické chyby či překlepy a některé nepodstatné věcné chyby. Bakalářská práce je srozumitelná a 
přehledná, název a úvod kapitoly 11.2 (prvky regulace zástavby) by měly více akcentovat skutečnost, že se 
jedná o návrhový prvek bakalářské práce. Z hlediska legislativně formálního by bylo rovněž vhodnější výstup 
práce nenazývat regulačním plánem, ale např. návrhem zásad regulace. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů pokládám za odpovídající diplomové práci a zadanému tématu. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce je  velmi zajímavá, má atraktivní téma i řešené území. Zabývá se ochranou a urbanistickým 
rozvojem brownfieldů nikoliv v rovině obecné, ale na konkrétním území vojenského brownfieldu. Práce přináší 
srozumitelnou formou informace a zkušenosti z uvedené tématické oblasti a ve své aplikační části velmi 
konkrétně a jednoznačně navrhuje, formou naprosto adekvátní možnostem bakalářské práce, zásady 
urbanistické regulace řešeného území.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 20.6.2018     Podpis: Pospíšil v.r. 


