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 Záměrem diplomové práce bylo funkční řešení navrhovaného sportovního areálu města 

Sezemice. Návrh byl zpracován na základě dříve zpracované bakalářské práce, kterou 

studentka obhájila v roce 2013. Tento návrh respektuje rozmístění jednotlivých částí BP a 

byly zde zapracovány připomínky. Parkovací stání a některé úseky pěších komunikací zůstaly  

viz. předchozí řešené BP. Byly zde navrženy a podrobně řešeny čtyři nadzemní objekty z toho 

dvě restaurační zařízení a dva objekty šaten. Jeden objekt šaten a restaurace v severní části u 

lesoparku a v jižní části restaurace s infocentrem, která navazuje na cyklostezku a také slouží 

pro účely návštěvníků koupacího biotopu. Vedle těchto objektů bylo navrženo sportoviště a 

v centrální části koupací biotop. Byly zde navrženy také inženýrské sítě v podobě přípojek 

k jednotlivým objektům včetně ekonomického zhodnocení. Restaurace s informačním 

centrem byla pak rozpracována podrobněji, včetně skladeb konstrukčních systémů budov a 

také provozními schématy viz. Jednotlivé výkresy. 

 

Diplomová práce je zpracována v souladu s platnými předpisy a požadavky, 

předložený rozsah práce splňuje požadavky zadání. Na základě všech získaných podkladů 

bylo zpracováno výsledné řešení.  

 

 Dle seznamu literatury studentka využila odborné publikace, normy a technické 

předpisy,  internetové stránky, které se váží k řešené problematice. V deníku DP jsou uvedeny 

podklady pro zpracování. 

 

Řazení kapitol textové části je logické, jednotlivé části na sebe plynule navazují. 

Stylistická úroveň je poměrně dobrá jak v popisné tak v technické části, občas se vyskytují 

drobné gramatické a stylistické chyby, jsou to však opravdu jen drobnosti. V textové části 

diplomové práce bych vytkl ne přiliž vhodnou velikost obrázků č.10 na str. 30  Naproti tomu 

bych v textu kladně hodnotil výpočty IS, návrh biotopu a ČOV. U některých výkresů 

půdorysů nejsou čitelné kóty a popisky z důvodu malého měřítka. 

 

 Jako velmi kladně ve výkresové části diplomové práce oceňuji nebojácnost návrhu 

biotopu, což byla dobrá práce od studenty.  

 

Výsledky zpracované studie, po jistých úpravách, mohou být využity městem pro nové 

využití řešeného území pro sportovně-rekreační funkci. 

 



Práce je řešena zodpovědně, studentka pracovala samostatně, a s přihlédnutím 

k okolním podmínkám a problematice v daném území se zhostila problematiky dobře. 

Předvedla zde značnou svou invenci a nadšení k práci. 
 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě  a hodnotím ji 
výborně 
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