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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

obhajoba této diplomové práce se koná dne  

Téma diplomové práce:     Vinohradnictví a udržitelný život 

v Podpálaví 

Teoretická část:  

Vinařství, vinařský klastr, udržitelnost života 

v oblasti Podpálaví, obnova kulturní dimenze 

starého venkova.  

Endogenní stabilizace a turismus. 

Praktická část:  

Síť zařízení vinařského klastru, vinařství 

Jméno a příjmení diplomanta (-tky):  Bc. Martin Herzán 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

DP je úplná a dobře strukturovaná 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

DP naplňuje zadání. Obsahuje část úvodní – teoretickou a část praktickou. 

 

Teoretická část: Vinařství, vinařský klastr, udržitelnost života v oblasti Podpálaví, obnova 

kulturní dimenze starého venkova. Endogenní stabilizace a turismus.  

V dostatečném rozsahu a obsahu pro fundované zpracování návrhu. 

Praktická část: Síť zařízení vinařského klastru, vinařství sleduje výborně závěry teoretické 

části a zdařile formalizuje. 

- Idea, koncepce a kontext: Analýzy i interpretace promýšlené s hlubokým vhledem, ideové 

uchopení problematiky osvěžující, podnětné, rozumné; pozoruhodné začlenění nového 

„Středu“ místa a jeho ideové i prostorové propojení s tradiční formální strukturou 

identifikující komunitu. 



- Procesy, funkce, provoz: Analýzy i interpretace nadstandardní, urbanistické řešení neotřelé, 

logické, predikce potřebností i tendencí smysluplná. 

- Forma: Soudobý přiměřený projev v korektní opozici k vernakulární substanci venkova. 

Mimořádná je restrukturalizace degradované struktury i formy návsi obce včetně začlenění  

a povýšení soudobé funkce do kostry symbolické struktury. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Práce je výborná ve všech částech. 

 

5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

 

DP přináší nestandardní pohled na socioekonomické a sociokulturní tendence venkova obecně, 

poukazuje na endogenní možnosti a přínos pro stabilizaci a identifikaci lokální komunity. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Bibliografie a zdroje informací odpovídající charakteru DP. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Forma a adjustace velmi dobrá. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Publikace teoretických či ideových východisek, principů a závěrů řešení i jako případová studie. 

Reprezentace katedry, fakulty i univerzity, výstavy. 

Vážný příspěvek k rozvahám o další koncepcí venkova. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

Výborně (B) 

 

 

 

 

V    dne   20.05.2014                                                                 

                                                                                 podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


