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Popis práce:

Diplomant si Vytýčil za cíl vypracovat komplexní urbanistickou analýzu ulice obchodná v centru
Bratislavy, identifikovat klíčové problémy a navrhnout koncept jejich řešení' Práce se zaměřuje
jednak na oblast všeobecné analýzy podkladů a dostupné územně plánovacídokumentace, ale
zejména pak také na analýzu veřejného prostoru zkoumané ulice. Pro sběr dat byla zvolena
kombinace dálkového zkoumání a terénního průzkumu přímo na místě samém. Získané
poznatky byly přehledně zpracovány a vyhodnoceny' Na základě zpracované SWOT analýzy byly

identifikovány nejzávažnější problémy a navrhnuto jejich řešení. Tato řešení spočívají převážně

v malých a snadných úpravách, které mohou pomoci naplnit velký potenciál ulice obchodná a

jejího veřejného prostoru.

Celkové hodnocení a závér:

Komentářkbodům1-5:
Řešené téma je autorem zpracováno komplexně a průřezově na vysoké odborné úrovni.

Problematika je zpracována přehledně, metodicky a systematicky'

Jan Tichý přistupoval ke své diplomové práci od počátku s velkým osobním nasazením a
entuziasmem, který mu vydržel až do samotného odevzdání' Klíčové průzkumy a analytická
pozorování prováděl přímo v terénu. Zjištěné poznatky pak následně vyhodnocoval. Svou práci
prů běžně konzultoval a připom ínky vedoucího wů rčím způsobem Zapracováva l.

Hodnocení práce studenta:
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1' Úroveň zpracování řešeného tématu X ! D D
2. Přístup autora při zpracovánípráce X ! u !
3. VvuŽitíodborné literaturV a práce s ní x ! ! !
4' Formální, grafická a jazyková Úprava práce x n tr !
5' Splnění požadavků zadání práce X ! ! D
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Diplomant aktivně využÍval nejen doporučené publikace, ale i široké spektrum další
odborné literatury, vníž prokazoval velmi dobrou orientaci a přehled' Z práceje zřejmé, že
student se o problematiku urbanismu, územního plánování a vůbec tématiku městského
inženýrství intenzivně dlouhodobě odborně zajímá a to ýrazně nad rámec svého povinného
studia.

Formální, grafická a jazyková úprava je rovněž na vysoké úrovni. odborné jazykové

ýrazivo podtrhuje autorovu erudici v tématu.
Práce jednoznačně splnila požadavky zadání i formální náleŽitosti kladené na

magistersko u vyso koškolskou kva l ifi kačn í práci.

PředloŽenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě

Klasifikační stupeň podle ECTS: A l 1
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