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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

se zaměřením na workoutová hřiště 

Autor práce: Eva Dlabajová 

Oponent práce: Ing. Jan Tichý 

Popis práce: 

Práce se zabývá popisem problematiky sportu a souvisejících zařízení v urbánních strukturách 

se zaměřením na Brno. Popsán je význam sportu pro města a na základě ankety i význam 

sportu pro obyvatele. V analytické části je popsáno konkrétní území sportu (Lužánecký stadion), 

a analyzováno z hlediska několika kritérií. V závěru práce jsou navržena opatření pro zlepšení 

této lokality. 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Odborná úroveň práce 

Tato práce vykazuje odbornou úroveň adekvátní bakalářské práci technické školy. 

Nad úroveň srovnatelné práce přináší vlastní vizualizace návrhu. 

Úvod práce je poněkud stručný a připomíná spíše anotaci. V mnoha případech 

bohužel dochází k nekonzistentnímu užívání pojmů a termínů, což má značný dopad na 

srozumitelnost textu. Formulace výroků jsou pak občas zavádějící. 

Členění textu do částí by mohlo být přehlednější – některé pojmy jsou užívány 

v jedné části a vysvětleny až o několik kapitol dále, některá vysvětlení se opakují 

několikrát v různých částech práce. Členění textu do kapitol a podkapitol se nezdá zcela 

logické, měla by mu být věnována větší pozornost. Také by měl být kladen větší důraz 

na podstatné části práce. Teoretické pasáže obsahem přesahují analytické. 
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2. Vhodnost použitých metod a postupů 

V případě této práce by mělo být postupováno od všeobecných informací ke 

konkrétním. Použité odborné výrazy mají být nejdříve vysvětleny a až poté použity 

k práci, zajistí se tím jednoznačné chápání pojmů. Některé pasáže práce se jeví jako 

nadbytečné – například detailní popis souvrství povrchů a rozměrů sportovních ploch 

zabírá 8 stran. 

Pokud je pro účely práce využívána anketa, je nutné ji popsat a zdůvodnit její 

metodiku. Jaké otázky a proč byly zvoleny, jací respondenti a proč odpovídali apod. 

Perspektivní je přidání vlastních návrhů na úpravu prostoru. V případě území 

v širším centru Brna by však návrh měl být konfrontován s platnou územně plánovací 

dokumentací a existujícími záměry v území. Tyto jsou v návrhu bohužel zcela 

ignorovány. 

 

3. Využití odborné literatury a práce s ní 

Odborná literatura byla využita pro účely této práce v dostatečné míře. Použity 

byly knižní, webové i legislativní zdroje. Některé využité informace však v textu nejsou 

popsány a s ohledem na problematickou terminologii jsou tak mnohé formulace a 

tvrzení ne zcela šťastná. 

Podstatná část urbanistické analýzy je analýza územně plánovací dokumentace. 

Tyto zdroje byly použity v práci poněkud omezeně a měla by jim být věnována větší 

pozornost. 

 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce 

Grafická úprava práce je celkově dobrá. Větší pozornost by měla být věnována 

typografickým pravidlům pro český text. Při zpracování mapových podkladů doporučuji 

držet se jednotného stylu pro celou práci. Před finálním tiskem práce je nutné zaměřit 

se na kvalitu tisku obrázků, povětšinou mají velmi nízké rozlišení. Při tisku je nutné 

odstranit automatické formátování hypertextových odkazů. 

Citační norma nebyla užita vhodným způsobem, ale lze ho považovat za 

dostatečný. Číslované odkazy nemají být zapisovány jako index. U obrázků vlastního 

zpracování je nutné uvádět původní datový soubor, ze kterého bylo čerpáno.  

Jazyková stránka práce je na dostatečné úrovni, občasné překlepy lze pochopit. 

Desky práce ani titulní list nejsou vyhotoveny v souladu s Jednotným vizuálním stylem, a 

tedy směrnicí děkana č. 4/2019, úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na 

Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. 

 

5. Splnění požadavků zadání práce 

Práce splnila požadavky zadání dostatečným způsobem. Zaměření práce se jeví 

poněkud odlišné od zadání, dodržuje ho však dostačujícím způsobem. 

 

Doplňující otázky: 

- Analýza statické dopravy (str. 59) v práci se jeví jako poněkud nedostatečná. Jaké ostatní 

otázky by měly být v této analýze zodpovězeny? 
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- Jaká byla metodika provádění ankety mezi obyvateli? Jak byly voleny otázky a jak byli 

vybíráni respondenti? Kriticky zhodnoťte relevanci ankety pro účely práce. 

 

- Jak se v práci představený návrh úprav shoduje s platnou a připravovanou územně 

plánovací dokumentací? Které konkrétní dokumenty se k této konkrétní ploše vztahují? 

 

 

 

Závěr: 

Práce Evy Dlabajové řeší zajímavou oblast plánování a využití veřejného prostoru. Nad úroveň 

srovnatelných prací přináší vlastní návrh úpravy řešené lokality. Splňuje formální náležitosti a 

je zpracována na dobré jazykové úrovni. V jednotlivých oblastech je značný prostor pro 

zlepšení, zejména z hlediska metodiky práce. Obsah práce je popisný a na dobré odborné 

úrovni, jednotlivé její části se však jeví jako dosti nevyvážené – podstatné části jsou stručnější 

než ty doplňkové. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci technické školy. 

 

Práci doporučuji k řádné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  17. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


