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Abstrakt:  
Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s urbanistickými principy a zásadami pro budování 
měst. Rozebíranými tématy jsou funkčnost prostorového návrhu, smyslové vnímání, jež se pojí k 
danému prostoru, urbanistické analýzy a postupy při navrhování veřejných městských částí. Práce 
dále zkoumá myšlenky významných urbanistů se snahou aplikovat tyto postupy pro město Brno.

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 zpracováno metodicky
Autorka se v problematice hodnocení kvality veřejných prostranství velmi 
využívá své osobní zkušenosti a znalosti prostředí řešeného města
srovnávaného protějšku.  
Lucie vhodným způsobem pracuje s
Autorka přistupovala ke své práci systematicky a zodpovědně. Průběžně konz
fáze až do samotného závěru. 
Formální, grafická úroveň práce a jazykové výrazivo 
Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační práce.
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Řešené téma je zpracováno metodicky, odborně a systematicky.  
hodnocení kvality veřejných prostranství velmi dobře orientuje, přičemž 

zkušenosti a znalosti prostředí řešeného města Brna i Kodaně, jakožto 

vhodným způsobem pracuje s doporučenou literaturou a ostatními zdroji informací.
Autorka přistupovala ke své práci systematicky a zodpovědně. Průběžně konzultovala rozpracované 

a jazykové výrazivo je komplexně na vysoké úrovni
Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační práce.
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