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Popis práce: 

Úvodní část práce definuje problematiku veřejného prostoru
zpracovává analytickou část dokumentace. Logicky navazují výsledky práce s
opatření na zlepšení jednotlivých prvků veřejného prostoru

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

ad. 1/ práce postihuje celou šíři problematiky
ideové rovině. Některé kapitoly jsou dle mého soudu širšího záběru
např. urbanistická koncepce celého města
ad.2/ Převážně se jedná o základní metody 
V kapitole 4 „Metodika práce“ měly být 
charakteru sledovaných jevů spolu s
skladba položek terénního průzkumu
ad.3/ Literární odkazy v práci svědčí o prostudování 
práci s ní. 
ad.4/ Formální, grafická a jazyková úprava práce
práce, i když některé výrazy v kapitolách 
ad.5/ Diplomant zdárně identifikoval klíčové problémy
v zadání práce splnil.  
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Posudek oponenta diplomové práce

Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v

teoretickou vizí rozvojového potenciálu 

Jan Tichý 

Ing.arch. Josef Sátora, CSc. 

Úvodní část práce definuje problematiku veřejného prostoru, v dalších kapitolách diplomant 
zpracovává analytickou část dokumentace. Logicky navazují výsledky práce s

šení jednotlivých prvků veřejného prostoru. 
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☐ X 

ých metod a postupů ☐ X 

Využití odborné literatury a práce s ní X ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce X ☐ 

Splnění požadavků zadání práce ☐ X 

.: 

ráce postihuje celou šíři problematiky v pojmové , obsahové, hierarchické a námětově 
Některé kapitoly jsou dle mého soudu širšího záběru a jsou na okraji

např. urbanistická koncepce celého města je dosti vzdálená tématu. 
Převážně se jedná o základní metody definující dané téma spolu s anal

měly být použité metody charakterizovány a popsány 
spolu s přístupem autora k řešení zadaného tématu

skladba položek terénního průzkumu 
Literární odkazy v práci svědčí o prostudování celého spektra dostupné odborné literatury a 

Formální, grafická a jazyková úprava práce odpovídá standardům na zpracování závěrečné 
kapitolách závěrečných možných opatřeních jsou neobvyklé

Diplomant zdárně identifikoval klíčové problémy řešeného území, požadavky uvedené 
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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

práce 

Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě 

dalších kapitolách diplomant 
zpracovává analytickou část dokumentace. Logicky navazují výsledky práce s ideovým návrhem 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

pojmové , obsahové, hierarchické a námětově 
jsou na okraji dané tématiky, 

analytickými metodami. 
použité metody charakterizovány a popsány vzhledem k 

autora k řešení zadaného tématu. Otázkou je 

dostupné odborné literatury a 

odpovídá standardům na zpracování závěrečné 
závěrečných možných opatřeních jsou neobvyklé. 

řešeného území, požadavky uvedené 



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

2 / 2 

Připomínky a dotazy k práci: 

 
Diplomant uvádí, že cílem práce bylo vytvořit komplexní urbanistickou analýzu ulice Obchodná v 
centru Bratislavy, identifikovat klíčové problémy a navrhnout koncept jejich řešení. Grafická 
dokumentace poskytuje pouze globální pohled na analyzovanou ulici, pro dokreslení vizuálního 
stavu analyzovaného prostoru by prospělo doplnění dokumentace o fotodokumentaci stávajícího 
stavu ulice, dokreslující její hodnoty kladné a záporné a rovněž atmosféru ulice.  

Dotazy? 
Které zásadní rozdíly jsou v územně plánovacím procesu v ČR a na Slovensku? 
Jakými územně plánovacími opatřeními je možné regulovat vzhled provozoven ve veřejném 
prostoru, která dokumentace to umožňuje? 
Diplomant hovoří o absenci stromů v řešeném prostoru ulice. Které podrobné analýzy a informace 
by prokázaly možnost umisťování vysoké stromové zeleně?  

Závěr: 

Diplomní práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/92 

Datum: 17.01. 2019  Podpis oponenta práce: ……………………………………… 


