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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Implementování současných evropských principů řešení 
veřejného prostoru do českých měst 

Autor práce: Bc. Patrik Černý 
Oponent práce: Ing. Arch. Adam Erben 

Popis práce: 

Práce se snaží definovat veřejný prostor, zásady jeho plánování a typy veřejných aktivit 
občana. Po provedení detailního průzkumu konkrétního místa vytváří metodiku pro 
navehování veřejného prostoru. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1 – Odborná úroveň práce 
Tato diplomová práce je na výborné odborné úrovni. 
 
2 - Vhodnost použitých metod a postupů 
Použité metody a postupy jsou vhodné. 
 
3 - Využití odborné literatury a práce s ní 
Autor využívá odbornou literaturu, označené citace mají své autory uvedené v poznámkách 
pod čarou, přílohy mají uvedený zdroj. 
 
4 - Formální, grafická a jazyková úprava práce 
Tady mě hned na začátku překvapí obsah. Při práci, která má 104 stran textu, samotný obsah 
zabírá stran šest.. Některé oddíly se noří až do páté úrovně, aby jejím obsahem byl jen jeden 
odstavec (str 21)? 
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Na str 1 je citát rozdělen tak, že na druhém řádku zbylo jedno slovo. A na téže straně pod 
čarou „2“ odkazuje na co? 
Na str 22 text posledního odstavce se vztahuje k obrázku na další straně. Při jednostránkové 
sazbě je to nepřehledné. Stejně je na tom rozdělená tabulka na straně 28. 
Už na str 17 začíná popis náměstí podle Gehla, ale jeho samotné představení je až na str 24. 
Pokud je J. Gehl pro tuto práci tak zásadní, měl být představen hned na žačátku. 
 
5 - Splnění požadavků zadání práce 
Požadavky zadání práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

„Cílem práce je vypracovat metodiku pro zlepšení veřejného prostoru českých měst“.  
Autor této práce Gehlovy principy přejímá a nijak je nerozporuje. Proč třeba typologii 
veřejných prostorů (str 19-23) autor nedoplní konkrétními příklady českých měst?  
„Příklady z praxe“ na str 32 a 36 z Bostonu a z Portlandu nejsou z Česka a nejsou autorovy. 
Vyšší hodnotu by pro mě měly příklady např. ze Slaného či Hradce. 
Autor sčítá chodce, zapisuje jejich trasy a jejich aktivity. Výsledkem jsou čísla a grafy rozlišující 
pracovní dny a víkendy. Chybí mi srovnání využití prostoru při mimořádných akcí (vánoční 
trhy, oslavy titulu Komety…). 
Na str 66-68 jsou problémové mapy s velmi obecnými doporučeními ke zlepšení. Jak si autor 
představuje zachování přístupu ke kašně z obr 8-10 na str 67? Co si představit pod 
vyznačenými nárožími na str 68? Bylo by vhodná tato schémata doplnit nějakým zdárným 
realizovaným příkladem. 
 
Metodika začínající na str 69 je velmi obecná.  
„Důležité je zajištění všech nezbytných náležitostí projektu“ (str 69). 
„Zjednodušeně lze majetkoprávní vztahy zjistit přes katastr nemovitostí“ (str 74). 
Když je to tak snadné, proč tedy nejsou v analýze vyjádřeny tyto vztahy na Zelném trhu? 
„Projektová dokumentace by měla být vypracovaná kvalitně“ (str 78). Jak moc „kvalitně“? 
„Nejlepší variantou je jeden dodavatel pro celý projekt“ (str 78). Opravdu? 

Závěr: 

Autor opírá svou práci o principy J. Gehla. Pouhé jejich opakování mi bez zdárně realizovaných 
příkladů (nejlépe českých) přijde málo. 
Detailní analýza Zelného trhu s rozhovory uživatelů je velmi přínosná.  
Konkrétní doporučení už méně. 
Metodika je velmi, velmi, obecná. Působí na mě nedůvěryhodně, protože si nejsem jist, že 
pouhé dodržování takto obecných postupů povede ke konkrétnímu zlepšení veřejného 
prostoru českých měst, jak slibuje autor v cíli práce na str 3. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


