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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zoologické zahrady v rámci struktury a fungování eveopských 

měst 

Autor práce: David Mati 

Oponent práce: Ing. Jan Tichý 

Popis práce: 

Práce přináší popis a analýzu brněnské zoologické zahrady v celé škále oblastí. Úvodní část 

práce přináší rešerši historie a fungování zoologických zahrad obecně. Další část práce je 

zaměřená přímo na brněnskou zoologickou zahradu. Popisuje umístění areálu ve struktuře 

města, její vnější i vnitřní vazby, koncepční, technické i ekonomické fungování. Popsány jsou 

i nástroje plánování zoologické zahrady. 

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: 

Ad 1) Odborná úroveň práce je v jednotlivých částech na velmi dobré úrovni a ukazuje dobrou 

orientaci autora v problematice zoologických zahrad a jejich fungování. Komplexní analýza 

ukazuje schopnost multikriteriálního hodnocení zadaného problému.  

 

Ad 2) Postup analýzy a hodnocení zoologické zahrady je jak komplexní, tak důkladný. Byly 

zhodnoceny všechny oblasti relevantní pro obor městské inženýrství. 

 

Abstrakt práce a stanovené cíle zcela neodpovídají jejímu obsahu. Ačkoliv je práce důkladnou 

analýzou zoologické zahrady, srovnání s územně plánovacím procesem je dosti okrajové 

a schované v ostatním textu. Její zaměření je v pořádku, nicméně abstrakt by měl lépe 
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reflektovat obsah. Cíle práce tím pádem nebyly naplněny. Pokud v průběhu řešení vyplynula 

nutnost pozměnit zaměření práce, mělo by to být zdůvodněno v diskuzi. 

 

Ad 3) V jednotlivých částech je práce s odbornou literaturou kvalitní. Drobné odchylky od citační 

normy jsou spíše kosmetické a na její smysl nemají větší vliv. Množství použitých zdrojů lze 

s ohledem na obsah a zaměření práce považovat za přiměřené. V některých případech je 

bohužel zdroj uveden nevohdně na konci dlouhého odstavce, a ne u konkrétní citované 

informace. 

 

Ad 4) Celková úprava práce je dobrá. Problematické jsou však detaily, kterým nebyla věnována 

dostatečná pozornost: Titulní listy práce nejsou, v rozporu s příslušnou směrnicí děkana, 

zpracovány dle JVS VUT. Kombinace nadpisů patkovým fontem a textu bezpatkovým je 

nevhodná. Vložené Zadání bakalářské práce obsahuje pouze jednu stranu ze dvou. Pozornost 

by měla být věnována také správné typografii řádkových zlomů (jednopísmenné 

předložky a spojky, čísla a jednotky, označení století aj.) 

 

Kvalita překladu abstraktu by měla být zlepšena. Gramatická stránka práce je na dobré úrovni, 

ovšem stylistika a sémantika textu by měla být zlepšena. Také by měla být větší pozornost 

věnována výstupní kontrole textu, obsahuje řadu překlepů. Práce na některých místech 

bohužel nevhodně využívá výpravný, hovorový a citově zabarvený styl. 

 

Členění práce do jednotlivých kapitol není vhodné – neresepktuje logiku akademické práce ani 

obsahu práce samotné. 20 kapitol nejvyšší úrovně se pro tento typ práce nehodí. Bibliografie, 

seznam obrázků a seznam tabulek nemají být číslovány vůbec.  

 

Ad 5) Celkově je práce v souladu se zadáním a naplnila jeho smysl. Dle zadání práce však měla 

být na základě rešerše literatury zpracována metodika práce.  

 

Doplňující otázky: 

 

1) V čem jsou shody a v čem rozdíly plánovací dokumentace zoologické zahrady a ÚPD, 

popřípadě ÚPP, města Brna? 

 

2) Jaké hendikepy je nutné v rámci bezbariérového řešení staveb uvažovat a který klíčový 

dokument je určuje? 

 

3) Kdo je akcionářem Zoo Dvůr Králové a.s.? Jaký je hlavní ekonomický rozdíl mezi 

příspěvkovou organizací a veřejně vlastněnou akciovou společností? 
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Závěr: 

Práce Davida Matiho přináší důkladnou analýzu zadané oblasti a dokazuje tak dobrou orientaci 

v tématu. Jednotlivé oblasti jsou zpracovány na velmi dobré úrovni. Poněkud problematické 

jsou oblasti formální, grafické a jazykové úpravy – bohužel značně ubírají jejímu celkovému 

působení. Výsledné zaměření práce je poněkud odlišné od uvedených cílů a abstraktu, samo 

o sobě je však v pořádku. 

 

Práci doporučuji k řádné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  7. června 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


