
Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Suburbanizace města Olomouc  

a její vlivy na jádrové město a okolí 

Autor práce: Bc. Marcela Maršálková 

Oponent práce: Ing. Arch. Adam Erben 

Popis práce: 

Cílem práce je, na základě dostupných dat, určit intenzitu suburbanizace v rámci města 
Olomouc a jeho zázemí. Vybraná přilehlá obec je podrobena detailní analýze. 

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 velmi dobré odborné úrovni. 
 
2 - Vhodnost použitých metod a postupů 
Použité metody a postupy jsou vhodné. 
 
3 - Využití odborné literatury a práce s ní 
Autorka využívá odbornou literaturu, označené citace mají své autory uvedené v poznámkách 
pod čarou, přílohy mají uvedený zdroj. 
 
4 - Formální, grafická a jazyková úprava práce 
První stránka obsahu končí „4 – praktická část“ a na třetí jsou tři položky. Buď se to mělo držet 
na dvou stranách, nebo rozdělit na teoretickou část, praktickou část a závěr. 
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Nad použitím obrázku na str. 16 bych váhal i v případě, pokud by byl dílem autorky této 
diplomové práce. Ale není tomu tak. Takže se mohlo použít něco lepšího. Grafická hodnota 
tohoto obrázku pro mě není uspokojivá. 
Obrázek na str. 36 nemá dostatečné rozlišení. Jestli se má tisknout v této velikosti, je na celé 
stránce sám, pak musí být kvalitnější. 
Poznámky pod čarou mají někdy špatné formátování (str. 38, 40, 41). 
Na str 60-62 text odkazuje na obrázky, které na dané stránce nejsou. Při jednostránkové sazbě 
je čtenář nucen listovat. 
Jako velmi ilustrativní považuji „časové“ letecké snímky, které dokumentují různé fáze výstavby 
vybraných obcí. 
 
5 - Splnění požadavků zadání práce 
Jestliže cílem práce byl popis jevu suburbanizace a jeho následné zdokumentování v konkrétní 
oblasti města Olomouc, pak bylo zadání práce splněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Kdy zadám do vyhledávače „suburbanizace Olomouc“ jen na první stránce najdu odkazy na tři 
diplomové práce (muni, mendelu, UP Olomouc) na toto téma. Opakují se v nich stejné grafy, 
mapy, tabulky, literatura (Ouředníček, Burian, Šilhánková, Hnilička, Sýkora). Autorka řádně 
cituje a uvádí zdroje. Teoretická část se od jiných obsahově neliší.  
V praktické části autorka popisuje situaci na konkrétním místě. Na základě dostupných dat 
(nárůst obyvatelstva, migrační saldo, nová výstavba, zvětšení ploch…) prokáže, že v regionu 
došlo k jevu suburbanizace. Ano, ale z jakého důvodu? Byl to Územní / Regulační plán města 
Olomouc, bytová politika města, průmyslové / komerční aktivity mimo město? Zajímala by mě 
pro srovnání cenová mapa pozemků v regionu. Chybí mi konkrétní důvody, které mohou stát 
za suburbanizací toho regionu. Kdyby tak jednotlivé body na str 90 byly vyobrazeny. 
Zklamáním je pro mne „analýza architektonického řešení“ (str 69 - 71), kde bych uvítal rozbor 
typů opakujících se domů, stejně velkých stavebních pozemků, absenci chodníků a veřejných 
ploch… 
Na str 87 a 88 jsou vyobrazeny územní studie. Autorka je komentuje z hlediska počtu domů, 
rozlohy… Chybí mi jejich srovnání v urbanistické rovině. Str 87: různé domy, různé parcely, 
nepravoúhlá uliční síť… Str 88 už je ve stylu „copy & paste“. 

Závěr: 

Autorka i v závěru prokazuje, že došlo k suburbanizaci. Ano, ale proč na Olomoucku 
konktétně? Pro mě se to nejočekávanější odehrává na str 90. Pokud má tato práce sloužit 
zastupitelům dotčených obcí pro územní plánování a veřejnosti k zamyšlení (cíl práce str 12), 
měla by být konkrétnější. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

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


