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Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na územní plánování, urbanistické zásady a veřejné 
prostory ve městě. V první části bakalářské práce je územní plánování stručně vysvětleno podle 
zákona o územním plánování a stavebním řádu. Dále jsou vysvětleny vybrané pojmy 
z urbanistických zásad a veřejných prostor.
Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na veřejné prostory ve Znojmě. Z provedených 
analýz, které hodnotí veřejný prostor Znojma je vyvozena výsledná analýza.

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
územního plánování a následně hodnocení kvality veřejných prostranství velmi 
přičemž využívá své osobní zkušenosti a znalosti prostředí řešeného města 
aktivně pracuje s doporučenou literaturou
práci odpovědně s vysokým pracovním nasazením
představovala rozpracovanost své práce na konzultacích s
připravena. Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační 
práce.  
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Řešené téma je zpracováno metodicky a systematicky. Autorka se v problematice 
hodnocení kvality veřejných prostranství velmi 

využívá své osobní zkušenosti a znalosti prostředí řešeného města Znojma.
literaturou a ostatními zdroji informací. Autorka přistupovala k

pracovním nasazením a osobním odhodláním
představovala rozpracovanost své práce na konzultacích s vedoucím. Chodila vždy včas a řádně 

Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační 
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Autorka se v problematice nástrojů 
hodnocení kvality veřejných prostranství velmi dobře orientuje, 

Znojma. Studentka 
Autorka přistupovala ke své 

a osobním odhodláním. Pravidelně 
Chodila vždy včas a řádně 

Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační 
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Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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