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Práce se zabývá popisem problematiky 
urbanistických a sociologický otázek. V
Bohunice tvořeného ulicemi 
z hlediska územních regulativů, tak na základě místního šetření. Práce obsahuje i analýzu 
hmotovou a funkční. V závěru práce bylo navrženo variantní řešení pro zkvalitnění veřejného 
prostoru v řešené oblasti.  

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci:

1. Odborná úroveň práce 
Tato práce vykazuje od

školy. Celkové zpracování je na dobré úrovni. Práce má bohužel řadu menších 
nedostatků, které dohromady její celkovou kvalitu poněkud sn

Členění textu do částí 
úrovni a vyhodnocení správné.
uchopená ve vztahu k
(konstrukce stěn bytových jader), některé by naopak měly být rozvedeny dále.

Práce se tak zd
hodnocení nepodložené.

Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

 

Posudek oponenta diplomové práce

Panelové sídliště Brno Bohunice – veřejný 
udržitelnost 

Bc. Klára Spilková 
Ing. Jan Tichý 

popisem problematiky vývoje panelových sídlišť v ČR a ve světě a souvisejících 
urbanistických a sociologický otázek. V praktické části přináší analýzu vybraného bloku sídliště 

 Moldavská a Ukrajinská. Analýza byla provedena jednak 
územních regulativů, tak na základě místního šetření. Práce obsahuje i analýzu 

práce bylo navrženo variantní řešení pro zkvalitnění veřejného 
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☐ ☐ 
použitých metod a postupů ☐ ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ 
Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ 
Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

k práci: 

 
Tato práce vykazuje odbornou úroveň adekvátní diplomové

elkové zpracování je na dobré úrovni. Práce má bohužel řadu menších 
nedostatků, které dohromady její celkovou kvalitu poněkud snižují.

Členění textu do částí je přehledné a funkční. Provedené analýzy na dostatečné 
úrovni a vyhodnocení správné. Teoretická část práce se však jeví jako nepříliš vhodně 
uchopená ve vztahu k jejímu zbytku. Některé pasáže jsou pro práci nepodstatné 
(konstrukce stěn bytových jader), některé by naopak měly být rozvedeny dále.

zdá na mnohých místech poněkud vágní, nespecifická a
hodnocení nepodložené. Terminologie by měla být také zlepšena, zejmé
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dopravy. (SDZ IP 25 neexistuje již 6 let!) Je zaměňován pojem územní plán a územně 
plánovací dokumentace. 

 
V teoretické části práci je poněkud setřen fundamentální rozdíl mezi sídlištní 

výstavbou socialistického realismu a pozdější, a to po stránce architektonické, 
urbanistické i technologické. Příležitost jejich hlubšího porovnání nebyla autorkou 
využita. Často je zaměňována funkční a legislativní stránka problematiky. 
 

2. Vhodnost použitých metod a postupů 
Jednotlivé analýzy přináší celkový náhled na situaci v řešeném území, 

v některých případech však pro pochopení chybí více podrobností. Například při 
analýze linkování MHD by bylo vhodné zmínit napojení území na významné uzly 
v městské struktuře nebo frekvence spojů. U analýzy statické dopravy by bylo vhodné 
srovnat stávající stav s požadavky normy ČSN 73 6110. 

S návrhem úprav lze v koncepční stránce jistě souhlasit, není však nijak 
zdůvodněn a porovnán v jednotlivých aspektech se stávajícím stavem. Návrh 
parkovacího domu by měl obsahovat alespoň orientační odhad nákladů. 

 
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. Na mnohých místech není patrné, k jaké informaci se uvedený 
zdroj vztahuje. 

 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce 

Grafická úprava práce je celkově dobrá a v souladu s příslušnou směrnicí. Větší 
pozornost by měla být věnována typografickým pravidlům pro český text. Číslování 
stran není nastaveno správně a započítává i veškeré strany práce před obsahem. Cíle 
práce jsou spíše rozšířeným abstraktem; pokud není samostatně popsána metodika 
práce (dle zadání měla být), měla by se stručně objevit alespoň zde. 

Citační norma nebyla užita zcela vhodným způsobem. Při citaci konkrétních 
údajů nebo vět je uvedení zdroje na konci odstavce poněkud nedostatečné. 

Jazyková stránka práce je celkově na dostatečné úrovni. Stylistika, sémantika i 
syntax by však mohly být zlepšeny. Větší pozornost měla být věnována závěrečné 
kontrole práce. Občasné jazykové chyby lze přehlédnout, některé se však v celé práci 
opakují. 

 
5. Splnění požadavků zadání práce 

Práce splnila požadavky zadání dostatečným způsobem. 
 

Doplňující otázky: 
- Proč autorka považuje vysoké stromy u panelových domů za slabou stránku? 

(4.10 SWOT) 
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- Je ulice Moldavská skutečné komunikací kategorie D1? Jaká jsou kritéria pro zařazení 
komunikace do této kategorie a jak se projevují na příslušném SDZ a stavebním řešení? 
 

- Popište rozdíl mezi pozitivně a negativně definovaným tvarem veřejného prostoru 
včetně příkladů. Jak je definován prostor v analyzovaném území? 

 
 
 

Závěr: 

Práce Kláry Spilkové řeší zajímavou oblast problematiky panelových sídlišť v ČR.  Kvalita a 
proměny veřejného prostoru těchto územních celků jsou zcela jistě stále aktuálnějšími 
tématy, která si zkoumání zaslouží. Provedené analýzy byly pojaty vhodně, bohužel mnohdy 
ne dostatečně do hloubky. Některé části práce by tak vyžadovaly hlubší práci, zatímco jiné by 
bylo možné vypustit. Celkový dojem z práce bohužel snižují často opakované jazykové chyby, 
nepodložená tvrzení a problematická terminologie. 
 
Práci doporučuji k řádné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  22. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


