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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

Autor práce: Lucie Bakalová 

Oponent práce: Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce je napsána v 9 kapitolách (včetně závěru a bibliografie) na 67 stranách textu. 
Studentka se v práci zabývá rozborem pojmu veřejný prostor, jeho popisem a analýzou typů. 
Teoretický výklad práce je založen především na myšlenkách a názorech dánského architekta 
a urbanisty Jana Gehla.  
Práce je rozčleněna na tři základní bloky. První teoretická část přibližuje veřejné prostory 
všeobecně, popisuje základní formy, strukturální a kvalitativní parametry. Druhá, opět teoretická 
část, je věnována zásadám plánování veřejného prostoru z hlediska podmínek pro jeho užívání 
a vnímání. Třetí praktická část předkládá analýzu stávajícího veřejného prostoru – Masarykova 
náměstí v Bystřici pod Hostýnem – s následným vyhodnocením a návrhem změny pro jeho 
zkvalitnění. 

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

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ X ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ X ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Ad 1: Odborná úroveň předložené práce kvalitativně odpovídá bakalářské práci obdobného 
charakteru. Rozsah teoretické části je nadprůměrný. Přínosné by bylo doplnit stručný text nebo 
přehlednou tabulku, které by shrnuly urbanistické a lidské požadavky, jejich strukturu a vazby. 
Přínosem práce je však praktická část, která analyzuje konkrétní veřejný prostor. Podrobnost 
jednotlivých analýz prokazuje strategické uvažování zpracovatelky a dobré vnímání souvislostí. Je 
škoda, že nebylo možné provést vlastní pozorování a analýzu pohybu lidí a jejich využívání 
řešeného veřejného prostoru Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem (omezení volného 
pohybu lidí v souvislosti s opatřeními k onemocnění COVID-19 v období 03 – 06/2020).  
 
Ad 2: Použité metody jsou zcela dostačující pro bakalářskou práci obdobného charakteru. Analýzy 
řešeného území jsou zpracovány popisným způsobem. Vyšší odbornou úroveň práce by zajistilo 
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kromě SWOT analýzy představení i jiných možností, např. multikriteriální analýzy. Vhodné by bylo 
v práci zmínit důvod výběru analýzy.  
 
Ad 3: Studentka využila aktuální odbornou literaturu, knižní a internetové zdroje, včetně platné 
legislativy. V kapitole 9. Bibliografie jsou u některých zdrojů uvedeny neúplné názvy, popř. autor 
(např. Camillo Sitte – Stavba měst podle uměleckých zásad). Některé kapitoly (kap. 4, 5) jsou 
vystavěny pouze na převzetí textu především jednoho autora Jana Gehla. Text je srozumitelný 
a čtivý. Přesto jednotlivé pasáže postrádají alespoň minimální autorský text, který propojí a vysvětlí 
uvedené souvislosti. 
 
Ad 4: Bakalářská práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, vše 
je doplněno o obrázky, tři tabulky a mapy. Práce neobsahuje gramatické chyby, překlepy ani 
stylistické nedostatky. Téma by si ale zasloužilo kvalitnější grafické zpracování, kterému měla být 
věnována větší pozornost. Některé obrázky jsou nekvalitní nebo měly být větší. Současně by pod 
nimi měl být uveden pro přehlednost i zdroj (i když je uveden v závěru práce). Obrázky, které jsou 
součástí kapitoly 6. Analýza veřejného prostoru, nejsou dostatečně čitelné. Ztratil se tak velký 
objem práce, kterou studentka věnovala názornému grafickému vyjádření analýzy.   
 
Ad 5: Studentka vypracováním bakalářské práce splnila zadání. Konkrétně provedla komplexní 
urbanistickou analýzu vybraného veřejného prostoru. Větší prostor práce mohl být věnován 
vyhodnocení analýz, návrhu změn pro zkvalitnění veřejného prostoru a závěru. 
 
Doplňující otázky: 
 

1) V kapitole 5.4 popisujete mobiliář ve veřejném prostoru. Co byste mohla k této 
problematice říci, především se zaměřením na design a materiály ve vztahu k jejich 
funkčnosti a následné údržbě? 

 
2) Můžete popsat, jakým způsobem byste prováděla vlastní pozorování a analýzu pohybu lidí 

a jejich využívání řešeného veřejného prostoru Masarykova náměstí v Bystřici pod 
Hostýnem, pokud by nedošlo k omezení volného pohybu lidí v souvislosti s opatřeními 
k onemocnění COVID-19?  
 

3) Jaké změny navrhujete pro zkvalitnění Vámi řešeného veřejného prostoru? 

Závěr: 

Studentka Lucie Bakalová vypracováním této bakalářské práce získala poznatky a zkušenosti, které 
je schopna dále rozvíjet v případné diplomové práci. Seznámila se s velkým množstvím literatury 
související s tématem, kterou využila v analytické části. Tím prokázala dobrou orientaci v dané 
problematice. Práce by si zasloužila kvalitnější a přehlednější grafické zpracování, které ale 
zásadně nesnižuje její kvalitu a hodnotu. Bakalářskou práci doporučuji k řádné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/1,5 

Datum:  17. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


