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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Revitalizace brownfieldu bývalé textilky v České Kamenici 
Jméno autora: Pavla Kapounová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Kadeřábková Božena 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Řešení revitalizace brownfieldu je vždy náročným a mimořádně potřebným úkolem.  Téma spojuje 
ekonomické, ekologické a stavební problémy, se kterými se student musí při psaní DP vypořádat. 
 

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. 

Vložte komentář. Práce řeší konkrétní brounfield pro potřeby městského úřadu. Zadání je splněno. Skutečnost, že cena 
revitalizace neumožní stavební aktivity, které úřad zamýšlel,  nesnižuje hodnotu DP. Naopak je potvrzením o nutnosti změnit 
záměr. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Vložte komentář. Studentka přistoupila k řešení problematiky velmi aktivně, konzultovala pravidelně, konzultovala i 
s příslušnými úřady, práci věnovala potřebný čas. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. DP vykazuje znaky prostudování dostupných odborných materiálu a publikací, sehnala a vyžila dostupné 
poklady. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. DP splňuje po formální stránce potřebné náležitosti. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Vložte komentář. Studentka aktivně spolupracovala s městským úřadem, vhodně vybrala jak teoretickou literaturu, tak 
dobře vystavěla empirickou část práce na základě znalostí získaných studiem, přičemž mnohé  ještě v rámci torby DP 
dostudovala a konzultovala s odborníky z katedry. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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 zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Diplomových prací na téma brownfieldů není mnoho, přitom téma je potřebné, 
neboť řeší svízelný problém praxe.  Část práce se připravuje k publikování. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Přidanou hodnotou práce je kvalitní popis konkrétního brownfieldu a   propočet   možnosti jeho využití. Práce má 
reálné využití pro městský úřad, což nejvíce oceňuji. DP je napsána pečlivě a byla časově velmi náročná. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2019     Podpis: Kadeřábková 


