
Posudek oponenta bakalábké práce

]rlázev práce: Urbanistická analýza mě*a se zaměřením na veřejné prostory

Alltor práce: Lucie Svobodová
oponent práce: Ing. arch. 3ohumila Hybská

Popis práce:

Bakalářská práce je zaměřena na anal,ýzu veřejných prostorů z hlediska života v moderním městě.

Úvodní kapitoly jsou věnovány vymezení pojrnů a obecným tématům. l-llavní těžiště práce spočívá v

kornparativním hodnocení existujících městshých xruKur a veřejných prostorů v Brně a Kodani.

vÝ*,ěr srovnávaných příkladů je velmi dobý. Pohled na fungování obytného bloku, kampusu popř'

pěší zóny či nárněstí je posuzován s ohledem na lidské rněřítko, které se promÍliá do vnímání

uživatelské hodnoty sdíleného prostoru. Kvalita života ve veřejném prostoru je popsána z několika

úhlů pohledu {prostorové řešení, lidské vnímánl dopravní souvislosti, uživatelslcý komfoft, funkční

řešenQ.

Připomínky a dotary k práci:

1. odborná úroveň práce je adekvátní bakalářské prácijak obsahem, tak rozsahem.

2. Použité metody - úvod do problematiky' výběr prostorů, na kteých jsou demonstrovány

principy, kteými se BP zabytá a jejich vyhodnocení je zvládnuto výborně. Doplňující vlastní

fotografie ilustrují popisované skutečnosti. Z práce je zřejmé, že studentka dokázala

vyhodnotit a obsahově zapracovat nastudovanou literaturu.

3. odborná literatura zahrnuje všechny podstatné tituly pro tento tematický okruh a rozsah

práce. Jejich pochopení dokládají úvodní kapitoly BP, které z principů analýz města a

veřejného prostoru vycházej í.

4. Formální a grafická podoba bakalářské práce je výborná'

5. Práce splňuje předepsané požadavky.

Hodnocení práce:
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1. odborná úroveň práce LJ n il
2. Vhodnost ooužitých mebd a postupů a n n n
3. Vvužití odborné literaturv a práce s ní B LJ n n
4' řormální' qrafická a iazyková úprava práce B n n n
5. Splnění požadavků zadání práce m I n il



Pro obhajobu navrhuji doplňující otázky:

a. Je pro dnešní města zásaóní spíše koncentrace nebo rozvolnění? Co si představujete

pod pojmern,,město kráť<ých vzdálenostť?

b. Jaké jsou hlavní principy utvářejícíveřejný prostor, kteý označujeme iako náměstí.

Popište zvolené pňklady zB? _ náměstí Míru a náměstí 28. řljna v Brně.

Závěr;

Předložená bakalářská práce je zpracována s přehledem a v požadovaném roxahu a podrobnosti'

Sbrdentka projevila dobrcu orientaci v typologii a konstrukci staveb' Grafická úroveň práce je

rrýborná. Celkově práci DoPRouČu:l k ob}rajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: l 1

Datum: 5.6.2018 Podpis oponenta práce:




