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Předložená diplomová práce odpovídá požadovanému rozsahu dle zadání. Textová 

část diplomové práce obsahuje 59 číslovaných stran, 4 přílohy o rozsahu cca 25 listů, jejíž 

součástí je rozsáhlá fotodokumentace, žádost o změnu územního plánu části řešeného území, 

zaznamenaná změna územního plánu části řešeného území a také vyjádření správců o 

existenci sítí. Výkresová část obsahuje 20 výkresů. Diplomová práce je zpracována v souladu 

s předepsanými požadavky Směrnice děkana Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové 

práce a Interních předpisů Katedry městského inženýrství. 

     

Předmětem diplomové práce bylo vypracovat nejvhodnější městotvorný koncept 

ztvárnění prostoru nábřeží řeky Moravy za účelem jeho oživení. V úvodu textové části se 

diplomantka vhodně zabývá problematikou veřejného prostoru v kontextu řeky ve městě, jež 

je důležité ztvárnit nejlépe pro všechny generace. Následuje stručná charakteristika 

teoretických východisek, mezi které diplomantka vhodně začlenila i kapitolu 3.3. Tvorba měst 

v okolí řeky, díky které si uvědomovala požadavky kladené na úpravy vodních toků 

v interavilánu. Tyto požadavky byla posléze schopna aplikovat v rámci výkresové 

dokumentace variantního řešení lokality. Studentka také během práce navázala kontakt 

s obyvateli Uherského Hradiště, kterým předložila dotazníkové šetření. Dotazník byl 

směřován ke zjištění, jak lidé vnímají řeku ve městě a k možnostem jeho úprav a funkčního 

využití.  Po zhodnocení kladů a záporů současného stavu, pomocí SWOT analýzy a 

komparaci výsledků s dotazníkovým šetřením vypracovala studentka tři varianty řešení, které 

respektují základní vazby na urbanismus města, tak i vazby uvnitř lokality při dodržení zásad 

udržitelného rozvoje. V textové části jsou všechny varianty detailně popsány, včetně 

výsledného zhodnocení obsahující odůvodnění pro výběr jedné z nich k detailnímu 

zpracování. V textové části nechybí ani ekonomické zhodnocení vybrané varianty. Formální 

zpracování diplomové práce je na velmi dobré úrovni, vytknout lze pouze několik překlepů a 

stylistických chyb. 

 

Úroveň zpracování grafické části je taktéž na vysoké úrovni. Všechny výkresy jsou 

jasně čitelné a obsahují informace, které obsahovat mají. Vytknout lze však drobnost, jako 

vhodnost doplnit výkres č. 04 Výškové členění budov o řez územím, který by z hlediska 

výškového členění měl vyšší vypovídající hodnotu nežli situace. Velice kladně hodnotím 

výkresy grafického vyjádření konceptu každé varianty, jejichž cílem je poukázat na cílené 

utváření lokality jako funkčního a vyváženého celku, bez nutnosti vidění detailů, které jsou 



samozřejmě ve výkresech urbanistických návrhů. Také kladně hodnotím výkresy 15 – 17 

detaily řešení vybrané varianty, ovšem je nutno poukázat na chybějící schéma celého území 

se znázorněním umístění daného detailu pro lepší orientaci. 

Studentka při zpracování diplomové práce pracovala samostatně s dostatečným počtem 

konzultací – velice kladně hodnotím přístup studentky ke konzultacím, na které byla vždy 

perfektně připravena a byla schopna zohledňovat ve výkresech připomínky, které byly na 

konzultacích diskutovány.  

 

Při kontrole na plagiátorství systémem THESES byla zjištěna celková podobnost textové části 

8%, přičemž při porovnání vybraných podobných dokumentů je shoda < 5%. Tato podobnost 

je v textech zadání DP, prohlášení studenta, citovaných pasáží z právních předpisů, seznamu  

literatury. Výkresová část je originální vlastní práci studentky. 

 

Otázka k diskuzi: 

 

1. V textové části píšete, že vybraná varianta je nejméně nákladná, ale nedokládáte 

ekonomické zhodnocení zbylých dvou variant. Takže jaké jsou rozdíly ve variantách 

z ekonomického hlediska. 
  

 

Dle výše zmíněného předloženou diplomovou práci hodnotím známkou VÝBORNĚ a  

doporučuji k obhajobě. 
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