
Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Navrhování staveb a městská zeleň 

Autor práce: Bc. Anna Mikysková 

Oponent práce: Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se věnuje tématu zelené infrastruktury a jejím významem v městské zástavbě. 
Obsahově je práce rozdělena na teoretickou část, v níž je popsáno celkem 10 problémů při 
plánování, správě a údržbě, se kterými se města potýkají. Praktická část je zaměřena na analýzu 
stavu zeleně v Björnsonově sadu a okolí Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Bod č. 1: Práce je obsahově zpracována na velmi dobré úrovni.  Teoretická část je velmi obsáhlá. 
V rámci praktické části mi chybí technický přístup k práci – stavební. Návod či znázornění ukázek 
případů výsadby z pohledu městské zástavby, návod či metodika, jak by se mělo přistupovat 
k výsadbě. 
Bod č. 2: Na problematiku studentka nahlíží nejen z pohledu urbanistického, ale i 
majetkoprávního, společenského a finančního. 
Bod č.3: Oceňuji na teoretické části množství literatury a pokladů, které studentka zapracovala. 
Velmi pěkně je rozpracována jak situace v rámci ČR, tak i ukázka přístupů ze zahraniční. 
Bod č. 4: Po formální stránce lze práci vyčíst několik nedostatků v pravopise, zejména psaní 
velkých a malých písmen. Struktura a členění práce by si zasloužily větší pozornost. Text 
mnohdy působí nepřehledně. 
Bod č. 5: Vypracovaná práce splnila požadavky zadání práce, ale obecně by si zasloužila větší 
důraz na technickou stránku problematiky. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Otázka č. 1: Jaké jsou nečastější chyby při umísťování zeleně v rámci městské zástavby. Prosím 
vysvětlit na obrázku. 
Otázka č. 2: Jaké jsou vhodné místa pro umístění městské zeleně. 
Otázka č. 3: V kap. 5.5 je uvedeno, že množství zálivky ovlivňují nesprávně provedené úpravy 
pozemních komunikací. Prosím o vysvětlení, jaké to jsou úpravy.  
Otázka č. 4: Lze vytvořit obecnou metodiku, kterou by se jednotlivá města mohla řídit? Co by 
taková metodika měla obsahovat.   

Závěr: 

Doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 20.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


