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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Analýza občanské vybavenosti sídlištních vnitrobloků v Bratislavě 

Autor práce: Tatiana Demovičová 

Vedoucí práce: Ing. Jan Tichý 

Popis práce: 

Studentka ve své práci přináší analýzu občanské vybavenosti sídlištní struktury v Bratislavě se 

zaměřením na dětská hřiště. Tato analýza je postavena na důkladné teoretické rešerši 

problematiky dětských hřišť a občanské vybavenosti obecně. Analýza dětských hřišť byla založena 

na místních šetřeních se zaměřením na reálné užívání prostoru obyvateli, na jejich bezpečnost a 

kvalitu provedení. Dále je zasazena do kontextu urbanistické analýzy lokality včetně popisu 

urbanistické kompozice. Ve své teoretické části práce obsahuje důkladnou rešerši problematiky 

občanské vybavenosti, jejího členění, plánování a dostupnosti. Práce je doplněna nákresy 

jednotlivých lokalit se zaznamenanými daty z místních šetření. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce x ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Řešené téma je autorkou zpracováno komplexně, důkladně a odborně i metodicky na úrovni. 

Prokazuje výbornou orientaci v tématu práce i v jejím kontextu. Případné nedostatky v metodice a 

postupu práce jsou přiznány, zdůvodněny a zhodnoceny v diskuzi. 

 

Autorka práce přistupovala k jejímu zpracování po celou dobu s velkým nasazením a svědomitým 

přístupem. Obsah práce, její metodika i formální zpracování byla průběžně konzultována a 

připomínky byly zapracovávány. 
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Autorka aktivně využila nejen doporučenou literaturu, nýbrž i celou škálu dalších relevantních 

zdrojů. Metodika práce byla zpracována na základě předchozí rešerše literatury. V práci bylo 

využito 60 unikátních zdrojů. Citační norma je až na drobné, spíše kosmetické, chyby užívána 

korektně a s pochopením jejího účelu. 

 

Formální úprava práce je na vysoké úrovni. Splňuje všechny náležitosti určené příslušnou 

směrnicí. Členění práce do kapitol a dalších částí je logické a přehledné. Grafická úroveň práce je 

taktéž na vysoké úrovni – až na drobné výjimky splňuje všechna typografická pravidla odborného 

textu; pro sazbu textu byl užit vhodný systém. Jazykovou správnost slovenské práce nelze 

objektivně hodnotit, stylistika textu je však na dostatečné úrovni. V některých případech je styl 

poněkud výpravný, nicméně je dostatečně přehledný a věcný. 

 

Práce jednoznačně splnila požadavky zadání a podala velmi důkladnou analytickou část, stejně 

jako teoretickou rešerši tématu. Práci považuji v kontextu ostatních bakalářských prací za 

nadstandardní. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  30. května 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


