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pro BSP SI, GK, ME

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: ě č řKohoutovice – m stská ást t í center

Autor práce: Anna Formánková

Oponent práce: Ing. Jan Tichý

Popis práce:

ě ě čAutorka  se  ve  své  práci  v nuje  historickému  vývoji  m stské  ásti  Brno-
ě řKohoutovice a  na  tomto základ  provedla  analýzu  t í  lokalit  plnících funkci

urbanistického centra.  Tyto lokality jsou analyzovány z hlediska dostupnosti,
č ě ů ů ěob anské vybavenosti, zelen , vlastnických vztah  a pohybu chodc . Na základ

č ěprovedených analýz autorka ur uje jedno konkrétní centrum, kterému by m la
ěbýt do budoucna v nována pozornost z hlediska rozvoje.
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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 ☒ ☐ ☐ ☐

řP ipomínky a dotazy k práci:

1. ňOdborná úrove  práce  
ňTato  práce  vykazuje  dobrou  odbornou  úrove  odpovídající

řbakalá ské  práci  technické  školy.  Popisuje  obsáhlou  problematiku  a
č ějednozna n  byla zpracována s ěvelkým nasazením. Práce vhodn  rozlišuje

mezi objektivním popisem a subjektivním hodnocením. V č čur itých ástech
ěpráce  se  n které  formulace  nejeví  jako  zcela  vhodné,  text  je  ale  vždy

č ědostate n  srozumitelný.
ů ě čD raz  by  m l  být  kladen  na  jednozna nou  terminologii.  Pojem

kapacita  užívaný  k č ůpopisu  po tu  vstup  do  dané  oblasti  není  vhodný.
č ěKapacita komunikace je konkrétní veli ina, která popisuje n co odlišného.
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2. Vhodnost použitých metod a postupů  

Celkové  použité  metody  jsou  pro  účely  práce  zcela  dostačující.  Metodika  analýz  je

jednoznačně  popsána  a  následné  zpracování  těchto  analýz  ji  plně  respektuje.  Otázkou je  volba

zkoumaných  oblastí  a  hloubka  jejich  rozpracování.  Pro  účely  bakalářské  práce  jsou  však  plně

dostačující.

3. Využití odborné literatury a práce s     ní  

Odborná literatura byla využita pro účely této práce ve zcela dostatečné míře. Použity byly

knižní, webové i legislativní zdroje. Mapové podklady byly vhodně zpracovány autorkou samou.

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce  

Grafická úprava  práce je celkově  dobrá.  Práce respektuje  základní  typografická pravidla

českého textu. Ke zvážení dávám u specifických názvů použití kurzivy namísto uvozovek; nejedná

se však o prohřešek.

Užité obrázky jsou vybrány a využity dobrým způsobem. Zpracované mapy jednoduché a

přehledné. Před finálním tiskem práce doporučuji však prověřit kvalitu fotografií po vytisknutí na

papír, mnohé obrázky mají velmi malé rozlišení.

Práce  se  zdroji  a  citační  pravidla  jsou  uplatněna  náležitým způsobem a zdroje  jsou  tak

jednoznačně identifikovány. Číslování  zdrojů má být provedeno vzestupně, podle pořadí  v textu,

konkrétní hodnoty je lépe citovat přímo, a ne na konci odstavce. I u map vlastního zpracování je

nutné uvést zdroj podkladu.

Jazyková  stránka  práce  je  na  dobré  úrovni,  občasné  překlepy  je  možné akceptovat.  Do

budoucna by měla být větší pozornost věnována akademickému stylu psaní textu. Úvod práce má

například  popisovat  obecně  řešenou  problematiku,  nikoliv  zdůvodnění  výběru  tématu  práce.  Je

konvencí v úvodu práce nepoužívat citace, a tedy ani informace citaci vyžadující.

5. Splnění požadavků zadání práce  

Práce splnila požadavky zadání dostatečným způsobem.

Doplňující otázky:

- Jaké další analýzy jednotlivých prostranství by přidaly vhodné informace k finálnímu rozhodnutí o

konkrétním centru? Popište stručně tyto oblasti a jejich přínos.

- Co to je kapacita komunikace, jaká je její jednotka a co popisuje? Jaký správný výraz měl být v práci

použit namísto pojmu kapacita?

- Autorka  mluví  o  destrukci  původního  centra  starých  Kohoutovic  nově  vzniknuvším  sídlištěm.

Existují případy sídlišť, kdy k fyzické destrukci staré zástavby nedošlo? Uveďte příklady takových

brněnských sídlišť.
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ěZáv r:

Práce  Anny  Formánkové  je  zpracována  na  dobré  úrovni  adekvátní  pro
řbakalá ské  práce  technické  školy.  V čdíl ích  oblastech  existuje  prostor  pro

ězlepšení  formy  i  obsahu,  avšak  je  patrné,  že  práci  byla  v nována  ze  strany
ňautorky  velká  pozornost.  Dobrá  je  odborná  úrove  práce,  její  grafické  a

ň ětypografické zpracování, i celková forma. Na práci zejména oce uji její v cnost a
č ň č ůstru nost. Neobsahuje výpl ové pasáže nebo nadbyte né prvky. D ležité pasáže

ř ě ějsou zpracovány p ehledn  a erudovan .

čPráci doporu uji k ř ěádné obhajob .

Klasifikační stupeň podle ECTS: 

Datum: 14. June 2020 Podpis oponenta práce…………………………………
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