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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Oživení veřejného prostoru před budovou Fakulty stavební, ČVUT v Praze 
pomocí vodních prvků. 

Jméno autora: Bc. Lucie Norková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: hydrotechniky 
Oponent práce: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Stavební fakulta  - hydromeliorace  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání vychází z diskuse nad možnostmi řečení vnímané potřeby oživení předpolí FSv a absencí vody jako 
zásadního prvku v celém Kampusu Dejvice. Zadání je poměrně náročné, neboť mimo technické řešení vyžaduje 
vymyšlení konceptu a nosné myšlenky, aby nešlo o prvoplánovou a „lacinou“ záležitost. 

 

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. 

Autorka propojila rešerši s návrhem koncepce i technickým dopracováním (včetně výkresů, katalogových listů a 
uváděných vzorů), provedla detailní propočty a hodnocení navržených variant.  

 

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

SV práci je jasně čitelná linie, vyčnívá  z ní snaha o edukaci, představení VH oborů, potřebě vody nebo představení 
jednotlivých oborů vyučovaných na stavební fakultě. Diplomantka zvolila provázaný a logicky navazující způsob 
zpracování – rešerši již provedených a instalovaných prvků na jiných veřejných prostorech (náměstí Mladá 
Boleslav, povodňové parky v městech apod.) provedla návrh 3 variant, které se od sebe liší rozsahově, tematicky 
a prostorovým upořádáním prvků, svůj návrh variant posoudila.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití 
podkladů a dat získaných z praxe. 

Práce má logiku a vzájemnou provázanost, jednotlivé části na sebe navazují a jsou stále více rozpracovávány. Ve 
výpočtech jsou uváděny vzorce, vše je přehledné a návodné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Zpracování práce svědčí o zájmu autorky pro téma, vysokou odbornost a připravenost diplomantky „prodat“ 
získané znalosti, schopnost činit návrhy, ty následně popsat a ověřit – diplomantka prokázala inženýrský postup. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Autorka ve své práci uvádí katalogové listy navrhovaných objektů, cituje zdroje v souladu s pravidly. E zdroji 
pracuje v souladu s citačními pravidly. 

 

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. 

Diplomová práce navrhuje a hodnotí  3 možné varianty vodních hracích prvků, které lze vybudovat v prostoru 
před fakultou. Práce má teoretický základ a dále jasně představené tři varianty řešení, které jsou dále posouzeny 
a zhodnoceny. 
Diplomantka se zaměřuje na konkrétní část předpolí fakulty, aniž by ve své práci hledala další možná a snad i 
třeba vhodnější místa na vybudování vodních prvků. S tímto  postupem lze souhlasit, neboť pro takto zadané 
téma (jednooborově – čistě vodařsky) nelze po diplomantce s odborným zaměřením požadovat urbanisticko-
architektonické řešení umístění vodních atrakcí.  
Čistě názorově by bylo snad vhodné řešit i další varianty „čistých“ vodních prvků nebo se o této možnosti zmínit,  
jako např. průtočné žlaby ve středu nástupní plochy před hlavním vstupem, kaskády s proudící vodou podél 
schodiště, fontány  atd.  Na tato řešení však nebyl časový prostor a nutno konstatovat, že diplomantka řešila 
zadané téma s pečivostí, jak již bylo uvedeno - edukačně a s dostatečnou podrobností návrhů pro jejich další 
možné rozpracování.  
Práce je pro fakultu a případnou diskusi nad řešením předpolí fakulty přínosná.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Práce jako celek je velmi nápaditá, zpracována  ve třech rozdílných variantách. Práce je zpracována na vysoké 
odborné úrovni a v porovnání s jinými pracemi se svým tematickým zaměření značně odlišuje.   

Studentka dle posuzované práce a na základě jejího zpracování prokázala schopnost shromažďovat údaje o 
vodohospodářských akcích řešených v práci, dále prokázala schopnost navrhovat technická řešení na úrovni 
dosažených znalostí a zkušeností, prokázala schopnost inženýrského přístupu k problematice a dobrou připravenost 
na praktický život vodohospodáře. 

Prosím diplomantku o názor na potřebnou údržbu jednotlivých variant, resp. o názor na zvolené měřítko a  
detailnost jednotlivých atrakcí. Jedná se o populární a značně vytížený veřejný prostor, kde je dle mého názoru 
nutná minimalizovat potřebu údržby prvků a zvýšit jejich odolnost. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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