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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Veřejná prostranství - adaptace na klimatickou změnu 
Jméno autora: Bc. Šárka HNYKOVÁ 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K11127 Katedra urbanismu a územního plánování 
Oponent práce: Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.  
Pracoviště oponenta práce: Atelier T-plan, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem teoretické práce bylo zhodnocení existujících adaptačních strategií, které se zabývají problematikou 
klimatické změny v městském prostředí. Hodnocení vybraných lokalit na území hl. m. Prahy z velké části přebírá 
výsledky již zpracovaných analýz, hodnocení a projektů. Předložená práce má spíše charakter rešeršní práce 
s cílem implementace již ověřených postupů. Jedná se o lehčí práci s malým podílem vlastních návrhů.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Předložená práce splňuje klíčové body zadání. V návrhových částech by bylo vhodné podrobněji popsat navrhované řešení, 
předložit pestřejší škálu využitelných adaptačních opatření dle charakteru a způsobu využití hodnocených lokalit.  

 

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

Postup řešení je hodnocen jako správný. V úvodu práce jsou popsána teoretická východiska a současné trendy řešení 
problematiky adaptace na změny klimatu. Studentka v práci vychází z již zpracovaných hodnocení a analýz. Určitý 
nedostatek lze spatřovat např. ve výběru kritérií hodnocení. V textu jsou uváděna témata, která mají k řešené 
problematice jen malý nebo nepřímý vztah. Jedná se např. výřezy výkresu Záboru ZPF a PUPFL, informace o přítomnosti 
optického kabelu atd. V práci by bylo vhodné více zdůraznit výsledky terénních šetření (obsáhlejší vlastní 
fotodokumentace, více informací o území…) 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Struktura práce odpovídá danému typu kvalifikační práce. Naplnění jednotlivých částí práce není zcela vyvážené a 
dostatečně propojené. V textu se často objevují pasáže vytržené z kontextu práce. Používány jsou termíny bez uvedení 
definic či jiného vhodného vysvětlení. 
Základem návrhové části práce jsou již zpracované analýzy a hodnocení. V diplomové práci chybí více vlastních námětů. 
Adaptační opatření jsou v posledních letech aktuálním tématem diskutovaným v mnoha publikacích a médiích. Zájemci o 
tuto problematiku mohou poměrně snadno získat řadu informací a inspirací. S ohledem na tuto skutečnost by bylo vhodné 
předložit pestřejší škálu návrhů, které by více odpovídaly charakteru vybraných lokalit. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
jedná o diplomovou práci, která nemá ambice dalšího projektového rozpracování, bylo by možné uvést i nestandartní, 
„odvážnější“ přístupy k řešení adaptačních opatření.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Formát práce odpovídá požadavkům na daný typ práce. Je doplněna řadou obrázků a mapových výstupů. U mapových 
výstupů, i přesto, že mají spíše ilustrační úlohu, by bylo vhodné doplnit měřítko a legendu.  
Vlastní grafické výstupy práce, které jsou dokladem tvůrčího přínosu práce, jsou zpracovány zjednodušeně, bez ambice 
vytvoření graficky přehledného, atraktivního výstupu.  
Stylisticky lze práci hodnotit jako průměrnou. V textu se objevují slovní spojení neodpovídající charakteru a významu 
diplomové práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 

Autorka pro zpracování tématu využívá především internetové zdroje v českém jazyce, zastoupení tištěných 
zdrojů je nižší. Opomenuty jsou zdroje cizojazyčné, včetně zdrojů internetových.  
V práci jsou správně uvedeny příklady řešení v zahraničí (Rakousko, Německo). Chybí informace, proč studentka 
volila právě tyto příklady. Vhodné by bylo uvést další zahraniční příklady např. z mimoevropských států.  

 

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. 
Studentka v práci reaguje na aktuální celospolečenské téma. Uvádí základní teoretický vhled na téma adaptačních opatření 
na klimatické změny v urbanizovaném prostředí. Návrhová část práce vychází z již zpracovaných analýz a hodnocení, které 
rozpracovává vlastním návrhem.  
V diplomové práci postrádám více vlastních námětů reagujících na stav v řešených lokalitách.  

 
 
 

 

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. 
 

Diplomová práce splňuje formální a obsahové požadavky na tento typ kvalifikační práce. Návrhová část práce ne 
zcela naplnila zadání.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


