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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Modelování a hodnocení územních městských jednotek 

Jméno autora: Tamiris Iskakova 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání DP je náročnější proto, že do určité míry řeší náplň výzkumné práce v rámci TAČRu podnázvem 
„Městský simulační software pro modelování, plánování a strategické hodnocení územních městských jednotek“. 

 

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. Zadání DP bylo splněno v maximálním měřítku. Hodnotím velmi kladně splnění tohoto požadavku. 
 

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. Diplomantka přistupovala k řešení své DP s naprostou uvědomělostí, byla velmi aktivní, což lze 
dokumentovat několika prezentacemi které předvedla při kontrolní činnosti řešení úkolů projektu TAČR na ČIIRKu. 

 

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. Odborná úroveň DP je vysoká, což lze prokázat řešením daného tématu v rámci TAČRu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Diplomantka není rodilá Češka. Přesto si při psaní textu počínala velmi zodpovědně a vzorně. Lze tento 
přístup hodnotit velmi kladně. 

 

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. Diplomantka používala převážně zahraniční literaturu (v angličtině). Dobře text citovala. Prostudovala 
celou řadu knih a dokumentů a jejich výběr byl cílevědomý a definovaný v rámci obsahové naplně DP. 

 

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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Výsledky DP budou použity jako část řešení projektu řešení TAČR, jak na úrovni 
teoretické tak na úrovni praktické. Byl proveden experiment, který byl vyhodnocen kolektivem řešitelů TAČRu velmi 
kladně. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Výsledky a postup řešení DP budou použity v rámci protokolu a obsahového řešení zadání projektu TAČRu. 
Výsledky byly kladně hodnoceny při několika prezentací před kolektivem řešitelů TAČRu: FD ČVUT, ČIIRK, Ústav 
informatiky AV ČR, FEL ČVUT Praha, FSV ČVUT. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 7.6.2019     Podpis: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 


