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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Veřejná prostranství ve městě Přelouč 
Jméno autora: Bc. Roman Soukup 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování 
Oponent práce: Ing. arch. Karel Beránek, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Atelier T-plan s.r.o., Sezimova 13, Praha 4 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání rozsahem a náročností odpovídá řešené tématice a je dobrým a dostatečným vodítkem pro diplomanta při 
zpracování 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. 

Zadání bylo zcela splněno a v některých oblastech, dle názoru oponenta, překročilo předpokládatelný rámec práce, 
například teoretická příprava, historický rozbor problematiky města Přelouč, rozsah zpracovaných lokalit. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení zahrnuje všechny nezbytné stupně diplomové práce od teoretické přípravy, historické analýzy řešeného 
území, přes rozbor úspěšných řešení v rámci ČR až po konkrétní rozbory a návrhy veřejných prostranství v Přelouči.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Znalosti získané v rámci etapy přípravy na diplomovou práci byly vhodně využity při řešení konkrétních úkolů týkajících se 
veřejných prostranství v Přelouči. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zpracovatel oponentního posudku oceňuje kvalitní úroveň dokumentace diplomové práce po stránce textové, fotografické 
i grafické, cení si zvláště její názornosti a přehlednosti.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Zdroje byly vybrány v přiměřeném rozsahu, zahrnují škálu podkladů a informací potřebných pro zpracování tématiky 
veřejných prostranství, použité zdroje jsou v diplomové práci v textu korektně citovány. 
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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. 
Oponent mj. oceňuje rozsáhlou výkresovou část dokumentace samostatně zpracovanou diplomantem v prostředí GIS 
(software ArcGis). Oponent oceňuje také předsevzetí diplomanta uplatnit přeloženou práci v územně plánovací praxe 
města Přelouč.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Zpracovatel oponentního posudku oceňuje kvalitní teoretickou přípravu diplomanta, typologickou část analýz, zařazení, 
rešerše úspěšných realizací v ČR.  V rámci přípravných prací je inspirativní zkoumání vztahu řešených úkolů s historickým 
vývojem města, pečlivý prostorový rozbor města, vytěžení informací z úplného znění Územního plánu (ÚP) po vydání 1. 
Změny ÚP Přelouče. Diplomní práce dobře vystihuje potřebu navázat na dosavadní úpravy veřejných prostranství v Přelouči 
v historickém jádru a zaměřit se především na řešení veřejných prostranství v novodobých částech města. Rozsahem 12 
vytipovaných lokalit pokrývá diplomová práce celé město (cca 10 000 obyvatel). Diplomant pracuje s jednotlivými lokalitami 
citlivě střídmými prostředky, (odpovídajícími potřebám i možnostem města) navrhuje dosažení zamýšleného cíle - zkvalitnění 
veřejných prostranství v Přelouči. 
 

Otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Jaká opatření je třeba přijmout, aby se zlepšila úroveň veřejných prostranství v Přelouči? 
Jaká je představa diplomanta o možnostech uplatnění výsledků diplomové práce v praxi?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.2.2019     Podpis: 

 
 
       ……………………………………………………. 
 

Ing. arch. Karel Beránek, CSc. 

- člen ČKA 
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