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Abstract: 
Bakalářská práce je zaměřena na rozbor veřejných prostranství obecně a poté i na veřejná 
prostranství ve městě Vsetíně. Práce vychází z poznatků o veřejných prostorech a jejich návaznost 
na prostředí, ve kterém se vyskytují. Poznatkem této práce tak je právě to, že kvalita prostředí 
ovlivňuje kvalitu veřejných prostranství. Ty jsou následně rozebírány v dalších návaznostech na 
urban sprawl a jeho funkční hodnoty. Řešení tohoto problému zavá
koncept a prostředek ke zkvalitnění prostředí i veřejných prostor a dále rozvádí potřebu 
regulačních plánů pro zachování udržitelných hodnot v budoucnosti.
Práce posléze rozebírá veřejné prostory ve městě Vsetíně, kdy ukazuje 
Svobody, projekt obchodní galerie a přednádražního prostoru a velkou pozornost ubírá na koncept 
lanovky jako možnou budoucí složku městské hromadné dopravy ve městě. Lanovku řeší práce 
hlavně z pohledu multikriteriální analýzy, která
největším množství shody s našimi kritérii.

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: 
Řešené téma je autorem zpracováno komplexně a průřezově 
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URBANISTICKÁ ANALÝZA MĚSTA VSETÍN SE ZAMĚŘENÍM NA 
VEŘEJNÉ PROSTORY – MĚSTSKÉ ZÁSAHY 

Jakub Kotrla 
Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor veřejných prostranství obecně a poté i na veřejná 
prostranství ve městě Vsetíně. Práce vychází z poznatků o veřejných prostorech a jejich návaznost 
a prostředí, ve kterém se vyskytují. Poznatkem této práce tak je právě to, že kvalita prostředí 

ovlivňuje kvalitu veřejných prostranství. Ty jsou následně rozebírány v dalších návaznostech na 
urban sprawl a jeho funkční hodnoty. Řešení tohoto problému zavádí zahradní město jako účinný 
koncept a prostředek ke zkvalitnění prostředí i veřejných prostor a dále rozvádí potřebu 
regulačních plánů pro zachování udržitelných hodnot v budoucnosti. 
Práce posléze rozebírá veřejné prostory ve městě Vsetíně, kdy ukazuje dolní náměstí, náměstí 
Svobody, projekt obchodní galerie a přednádražního prostoru a velkou pozornost ubírá na koncept 
lanovky jako možnou budoucí složku městské hromadné dopravy ve městě. Lanovku řeší práce 
hlavně z pohledu multikriteriální analýzy, která porovnává možné varianty projektu a výsledek s 
největším množství shody s našimi kritérii. 
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URBANISTICKÁ ANALÝZA MĚSTA VSETÍN SE ZAMĚŘENÍM NA 

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor veřejných prostranství obecně a poté i na veřejná 
prostranství ve městě Vsetíně. Práce vychází z poznatků o veřejných prostorech a jejich návaznost 
a prostředí, ve kterém se vyskytují. Poznatkem této práce tak je právě to, že kvalita prostředí 

ovlivňuje kvalitu veřejných prostranství. Ty jsou následně rozebírány v dalších návaznostech na 
dí zahradní město jako účinný 

koncept a prostředek ke zkvalitnění prostředí i veřejných prostor a dále rozvádí potřebu 

dolní náměstí, náměstí 
Svobody, projekt obchodní galerie a přednádražního prostoru a velkou pozornost ubírá na koncept 
lanovky jako možnou budoucí složku městské hromadné dopravy ve městě. Lanovku řeší práce 

porovnává možné varianty projektu a výsledek s 
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 Jakub Kotrla přistupoval ke své bakalářské práci od počátku s velkým nasazením a entuziasmem, 
který mu vydržel až do samotného odevzdání. Jakub aktivně využíval doporučenou (i jinou) 
literaturu a je v ni velmi dobře zorientovaný.  
Z práce je zřejmé, že student se o problematiku urbanismu, územního plánování a související 
aspekty zajímá dlouhodobě a to i nad rámec svého povinného studia.  
Formální, grafická a jazyková úprava je rovněž na velmi dobré úrovni.  
Práce jednoznačně splnila požadavky zadání na vysokoškolskou kvalifikační práci.   
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 
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