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Abstrakt: Předmětem zadání Diplomová práce je urbanistická studie na území v části bývalé Tepny 
v Náchodě. Toto území má velký potenciál rozvoje a využití, nachází se v krátké pěší docházkové 
vzdálenosti od historického centra města a zároveň od obytné zóny v severní části 
Nad řešeným územím se týčí zámek, který je dominantou a orientačním bodem města. Cílem 
návrhu bylo maximálně využít potenciál území, ale zároveň přistupovat citlivě k okolní krajině a 
plynule navázat městským charakterem na krajinný ráz blízkého okolí. 

Hodnocení práce studenta: 

 

1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu 
2. Úroveň zpracování řešeného tématu
3. Přístup autora ke zpracování práce
4. Využití odborné literatury a práce s
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
6. Splnění požadavků zadání práce 
 
Komentář k bodům 1. až 6.:  
Studijní výsledky Bc. Lucie Murárové v
setrvale nízkou úroveň. Ateliérový projekt (TG
hodnocen rovněž „E“. Diplomová práce je zpracována v
Intenzita práce na diplomním projektu
nedostatkem času diplomantky na školu 
Studentka pracovala dle svých časových možností spíše nárazově a 
s vedoucím práce. Vážnější konzultační materiál 
v závěru semestru.  

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce

Brownfieldy v ČR v návaznosti na historické centrum

Lucia Murárová 
Jan Májek, Ph.D. 

Předmětem zadání Diplomová práce je urbanistická studie na území v části bývalé Tepny 
v Náchodě. Toto území má velký potenciál rozvoje a využití, nachází se v krátké pěší docházkové 

tra města a zároveň od obytné zóny v severní části 
Nad řešeným územím se týčí zámek, který je dominantou a orientačním bodem města. Cílem 
návrhu bylo maximálně využít potenciál území, ale zároveň přistupovat citlivě k okolní krajině a 
plynule navázat městským charakterem na krajinný ráz blízkého okolí.  
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2. Úroveň zpracování řešeného tématu � � 

3. Přístup autora ke zpracování práce � � 

literatury a práce s ní � � 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce � � 

 � � 

Lucie Murárové v magisterském stupni měly v ateliérových předmětech
Ateliérový projekt (TG01) byl hodnocen „E“, předdiplomní projekt (TG

. Diplomová práce je zpracována v podobném standardu. 
ta práce na diplomním projektu, ale i předchozím studiu, byla poznamenána

nedostatkem času diplomantky na školu a studium.  
dle svých časových možností spíše nárazově a podle toho využívala 

Vážnější konzultační materiál a pracovní pokrok byl představ

pro NSP ARS 

 

 

práce 

ávaznosti na historické centrum 

Předmětem zadání Diplomová práce je urbanistická studie na území v části bývalé Tepny 
v Náchodě. Toto území má velký potenciál rozvoje a využití, nachází se v krátké pěší docházkové 

tra města a zároveň od obytné zóny v severní části města Náchod. 
Nad řešeným územím se týčí zámek, který je dominantou a orientačním bodem města. Cílem 
návrhu bylo maximálně využít potenciál území, ale zároveň přistupovat citlivě k okolní krajině a 
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ateliérových předmětech 
n „E“, předdiplomní projekt (TG12) 

byla poznamenána akutním 

podle toho využívala konzultací 
byl představován spíše až 
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Formální úprava diplomové práce má nedostatky. Informace z textové části nejsou řádně citovány. 
Jedná se přitom zpravidla o doslovné kopie celých odstavců z wikipedie a jiných internetových 
zdrojů, aniž by byl původ textu a jejich autor jednoznačně uveden. 
Naopak z použité literatury uvedené na závěr v části j) – seznam použitých zdrojů, nebyly 
v textové části nalezeny žádné relevantní informace.  
V textové části se objevují překlepy a typografické chyby. 
Chybí průvodní zpráva nebo zevrubný textový popis zvoleného řešení. 
Co do rozsahu a hloubky zpracování, práce působí ne zcela dotaženě, lze ji však považovat za 
víceméně kompletní.  
Projekt zůstal pod průměrem očekávaného standardu na diplomovou práci. 

Dotazy k obhajobě:  

Fotografie u urbanistického detailu a v analytické části jsou vlastní? Proč nejsou ani zde uvedeni 
autoři fotografií, případně autoři jednotlivých realizací, kteří jsou pro Vás vzorem a inspirací? 
V kterém místě v rámci řešeného území byste chtěla bydlet a prožít zbytek života a proč?  
Které konkrétní místo nebo problém v původním území byl pro Vás nejkritičtější a jak jste jej ve 
své práci vyřešila?  

Celkové hodnocení a závěr: 

Zjištěné nedostatky jsou zejména formální povahy a jsou odstranitelné. 
Celkovou úroveň práce lze označit a klasifikovat jako dobrou.  
Po obsahové stránce je práce obhájitelná a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  7. června 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


