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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nespeky – rozvojové plochy zástavby 
Jméno autora: Bc. Anastasiia Redchych 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: K127 Katedra urbanismu a územního plánování 

Vedoucí práce: Ing.arch. Daniel Stojan 

Pracoviště vedoucího práce: K127 Katedra urbanismu a územního plánování 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je poměrně náročné, neboť se jedná o obec s velmi nesourodou zástavbou venkovských a rekreačních 
objektů navíc v kobercové zástavbě. Situaci komplikuje i motorová komunikace l. třídy rozdělující obec na 
dvě části. Do toho ještě zpracovat umístění základní školy se všemi vazbami na vytýčeném pozemku, je úkol 
hodný diplomové práce.  

 

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. 

Práce splnila všechny body zadání – dvě lokality rodinné zástavby , základní škola a jejich dotažení do 
parterového detailu se všemi vazbami na stávající obec. 

 

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. 

Studentka během práce projevila, vzdor všem nepříznivým okolnostem (Covid), velké nasazení a projevila 
schopnost dostatečné samostatné tvůrčí práce, která svědčí o její profesní způsobilosti pro praxi.    

 

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. 
Práce naplňuje všechny odborné požadavky, které takové zadání vyžaduje. Součástí práce jsou i průzkumy 
(analýza panorama)  a rešerše. Studentka prokázala, že umí využít všech získaných znalostí, které nabyla 
během studia a je schopna se orientovat v dané problematice. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je odpovídající tomuto typu práce. 

 

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. 
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Studentka vhodně využívala všech dostupných podkladů pro ověření svých odborných návrhů a veškeré 
použité zdroje uvedla na konci práce, dle obecně zavedené praxe. 

 

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. 
Malou výhradu mám ke grafickému projevu, který především u výkresů situací není příliš popisný, což  
kolikrát znemožňuje reprezentovat všechny přínosné myšlenky, záměry a odůvodnění autorky.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Práce svým rozsahem a mírou detailu komplexně řeší zadanou výstavbu v dané obci. Velmi přínosné je 
příjemné modelové zpracování s detailem ve vizualizacích, které významně doplňuje záměry a cíle, kterých 
chtěla autorka dosáhnout. Práce je po všech stránkách zdařilá a odpovídá úrovni diplomové práce.  
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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