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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce veřejných prostorů sídel - obtížné podmínky jejich řešení a 

realizace 
Jméno autora: Bc. Sopr Ondřej 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 122 - Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: doc.Ing. Petr Šrytr, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: K 122 - Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání této jedné DP (rozsahem i kvalitativně) bylo nezbytné více vymezit jejím usměrněním především do 
konkrétního sektoru modelové situace města Tábora, jeho jednotlivých částí včetně nejexponovanější části představované 
ul. Budějovická se zdůrazněním řešitelnosti úkolů zařízení staveniště při využití moderních technologií při realizaci 
kontroly, údržby, obnovy, kompletace a modernizace vedení technického vybavení. 

 

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 DP bylo splněno, navíc i s jistou rezervou, spočívající v metodickém zaměření na souhrnné řešení pro celé správní 
území sídla, konkrétně města Tábora, při dodržení požadavku garance jeho udržitelného stavu a rozvoje.   

 

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. 
Student prokázal adekvátní samostatnost a aktivitu, opírající se též o poznatky z paralelně při studiu vykonávané projekční 
praxe.  

 

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. 
Z odborného hlediska je DP zpracována na velmi dobré úrovni s využitím disponibilních informačních zdrojů i již  získaných 
praktických zkušeností. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má logickou strukturu včetně příloh. Jisté rezervy pak vyplývají jen z aktuálně možného souboru zkušenosti 
zpracovatele DP. 

 

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. 
Použité informační zdroje pokrývají s dostatečnou rezervou  potřebu s ohledem  na zadané téma DP a její reálně možný 
rozsah. Lze též konstatovat splnění platných požadavků v případě citací. 
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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. 
Výsledky DP jsou použitelné v praxi mj. i z metodického hlediska a představují jistou důležitou nadhodnotu. Nad rámec 
zadání byla zpracovatelem DP zohledněna též dnes aktuální problematika hospodaření se srážkovou vodou.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
Zpracovatel DP celkově zvládl náročné úkoly zadání DP na velmi dobré úrovni a prokázal své schopnosti obstát též 
v praxi. 
 

Předloženou DP (závěrečnou práci) hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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