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POSUDEK VEDOUCÍHO 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel 
Jméno autora: Bc. Michal Kmotras  
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 

 

 

Zadání  Velmi náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadané téma pokládám za velmi náročné a to ze dvou hledisek.  Z obecného hlediska se náročnost dotýká 
pojmů charakter a struktura zástavby sídel, které jsou obecné a jednoznačné ujednocení definice těchto pojmů 
není dosud provedeno. Druhou velmi náročnou oblastí byl rozsah průzkumu zástavby v řešeném území, 
náročnost a pracnost  práce v terénu a dokumentace a rozbor zjištěných problémů, což dokládá rozsáhlá 
výkresová příloha diplomové práce. 

 

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. 

Diplomová práce splnila uložené zadání.  Práce obsahuje specifikaci pojmů charakter a struktura zástavby i 
aplikaci poznatků ve vyhodnocení charakteru a struktury zástavby ve vybraných sídlech správního území 
města Sedlec – Prčice. Návrhová část práce přehledně dokumentuje  zjištěné problémy a  závady , které s 
charakterem a strukturou zástavby v řešeném sídle souvisí.  
 

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. 

Diplomant v průběhu zpracování závěrečné práce pracoval samostatně a aktivně. Práce vznikala průběžně a 
byla pravidelně konzultována. Intenzita průběhu práce, s ohledem na náročnost průzkumů a hledání konkrétní 
metody zpracování návrhové části práce, narůstala zejména ve fázích dokončování práce.   

 

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.. 
Odborný obsah týkající se analýzy pojmů charakter a struktura zástavby je na dobré úrovni. K lepšímu 
hodnocení by bylo třeba zaměřit se na porovnání a syntézu většího množství odborné literatury zabývající se 
touto problematikou. I některé definice pojmů jsou polemické. Naproti tomu výborně až velmi dobře lze 
hodnotit průzkum a rozbor území v terénu a identifikaci problémů a závad,  v této rovině je práce určitě 
použitelným materiálem pro územně plánovací praxi v řešené části správního území města Sedlec - Prčice. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C – dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální, typografická a  jazyková stránka práce vykazují dobrou úroveň. Práce obsahuje nepodstatné 
překlepy a  chyby v interpunkci, některé formulace by ale bylo možno formulovat srozumitelněji, přesněji a 
odbornějšími prostředky.  Rozsah práce je značný, ocenit je třeba množství pracných výkresů.  Formální kvalitu 
práce poškozuje nízká kvalita fotodokumentace území. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C – dobře 
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. 
Autor závěrečné  práce použil dostatečné množství literatury, podkladů i konkrétních dokumentací související  
s dotčeným tématem. Jak již bylo zmíněno výše, ke škodě práce je, že dominantním zdrojem pro analýzu 
definice charakter a struktura zástavby byl zdroj (4) a v použité literatuře není více tematicky shodně 
zaměřené literatury.  
 

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 zručnosti apod. 

Diplomovou práci pokládám za přínosnou v praktické oblasti pro další územně plánovací činnost v řešeném 
území. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorovi diplomové práce, panu Bc. Michalu Kmotrasovi navrhuji celkové hodnocení velmi dobře. Celkový 
dojem ze závěrečné práce pro mne není jednoznačný,  zejména s ohledem na (dle mého názoru) méně 
povedenou analytickou část práce. Ocenit ovšem musím praktickou (návrhovou) část práce a to nejen  
s ohledem na její pracnost a rozsah, ale i pro srozumitelné prezentování zjištěných problémů a formulování 
zásad a regulativů k jejich odstranění. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B – velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 3. února 2019     Podpis:  Pospíšil, vlastní rukou 


