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Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního veřejného prostoru. První 
část pojednává obecně o veřejném prostoru. Vymezuje ho na základě platné české legislativy, 
rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a hlavní kritéria pro kvalitní veřejný
zaměřuje na kvalitativní posouzení Wanklova náměstí v Blansku vycházející zejména z průzkumu 
založeném na místním šetření. Na základě získaných poznatků je zhodnoceno řešené území a jsou 
definovány slabé a silné stránky.  

Hodnocení práce studenta: 

 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu
2. Přístup autora při zpracování práce
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce 

Celkové hodnocení a závěr: 

Komentář k bodům 1 – 5:  
Studijní výsledky studentky Han
bakalářského studia, patřily pravidelně 
Řešené téma je autorkou zpracováno komplexně 
Autorka v rámci své bakalářské 
v problematice velmi dobře orient
znalosti prostředí řešeného města 
práci od počátku s velkým osobním 
samotného závěru. Bakalantka
oborových dokumentů, o něž se 
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Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního veřejného prostoru. První 
část pojednává obecně o veřejném prostoru. Vymezuje ho na základě platné české legislativy, 
rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a hlavní kritéria pro kvalitní veřejný prostor. Druhá část se 
zaměřuje na kvalitativní posouzení Wanklova náměstí v Blansku vycházející zejména z průzkumu 
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Formální, grafická a jazyková úprava je rovněž na vysoké úrovni. Na pravidelné 
konzultace chodila vždy včas a řádně připravena. Práce jednoznačně splnila požadavky 
zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační práce. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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