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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh strategie využití zelených střech ve městě Říčany 
Jméno autora: Filip Klepal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Veřejné správy y regionálních studií 
Vedoucí práce: doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce odpovídá standardům kladeným na práce tohoto typu. 

 

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 splněno. Student se v rámci rešerše dobře seznámil s problematikou konceptu zelených střech, provedl 
analýzu současného stavu (realizace) tohoto konceptu ve světě i v Česku a v návrhové části se věnoval podrobně městu 
Říčany. Jednotlivé návrhy zpracoval kvalitně a metodou vážených koeficientů provedl zhodnocení jednotlivých návrhů, se 
kterým lze souhlasit. 

 

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 od počátku postupoval při jejím zpracovávání samostatně, ovšem i dostatečně intenzivně téma i práci s vedoucím 
práce diskutoval. Jednání byla věcná a i podle kvality závěrečné práce přínosná.  

 

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 je velmi pečlivě zpracovaná a v tématu víceméně neopomíjí nic, co by její hodnotu v rámci státní závěrečné zkoušky 
snižovalo. Z textu je cítit autorův zájem o problematiku i schopnost přesahu v uvažování. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je dobrá. Text je čtivý s minimem jazykových chyb/překlepů. 

 

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. 
Citace jsou v pořádku. Literatura, její výběr i množství odpovídá úrovni, kladené na práce tohoto typu. Jistě bylo možné 
k problematice řadit i další úhly pohledu (udržitelnost v kontextu chudoby, zelené středy a rozvojový svět a další), jejichž 
manko však kvalitu práce nikterak nesnižují.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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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 zručnost i apod. 
Práce byla zpracovávána na základě diskuze a výběru studenta, což se pozitivně projevuje jak v samotném textu práce, tak 
i „mezi řádky“. Výsledky je možné hodnotit jako dostatečně odůvodněné a návrhy na realizaci zelených střech jako 
v budoucnu opravdu proveditelné. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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