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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :        

Funkční řešení navrhovaného sportovního areálu města Sezemice 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :       

Bc. Tereza Hybská 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce plně odpovídá zadání a koresponduje s jejím rozsahem. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce obsahuje 73 stran textu 21výkresů a 6 přříloh. Jednotlivé části na sebe navazujují. S 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Vyhotovená práce je pečlivě zpracována, jak po textové tak výkresové části. Studentka 

popisuje stav a návaznost na okolí v řešené lokalitě. Opírá se také o poznatky z předchozí 

bakalářské práce. BP jsem neviděl, ale lze usoudit, že návrh jednotlivých částí je 

opodstatněný. Studentka se zabývá popisem jednotlivých částí a to chronologicky z většího 

celku k jednotlivým dílčím částem návrhu. Tam se zabývá i jejich detailním popisem, jak 

konstrukčními částmi objektů, tak jejich provoznímí podmínkami, na které bylo pamatováno 

při návrhu. Odvážné je taky provedení návrhu biotopu, který není zrovna levnou záležitostí 

dle rozpočtu.Otázka: Co vedlo studentku ke zřízení biotopu? Pozitivně hodnotím návrh a 

rozpočet jednotlivých přípojek a stavebních objetů. Otázka: Co vedlo studentku k návrhu více 

restauračních zařízení v dané lokalitě, případně zda zvažovala etapizaci. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Nutno říci, že práce je velmi rozsáhle zpracovaná a to zřejmě vzhledem k pokračování a 

navazování na předchozí BP na stejném území. Výkresy jsou zpracovány na velmi dobré 

úrovni, ikdyž některé půdorysy hůře čitelné, vzhledem k nevhoně zvolému měřítku. 

 

 

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

    Nemyslím si, že práce přináší nové poznatky, hodnotím odvahu při řešení navrhovaného 

biotopu. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr studijních materiálů hodnotím jako standartní v dané problematice. Pravdou ale je, 

že při hlednání některých parametrů byla studentka nucena sáhnout po hodně specifických 

podkladech. 

 

 

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

    Po formální a jazykové stránce hodnotím práci jako velmi dobře. 

 

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

    Myslím si, že předložena diplomová práce může posloužit městu, jako možný podklad pro 

realizci některých navžených částí.    

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Výborně 
      
 
 
 
    Dne 15.12.2014   
     Podpis oponenta 

 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


