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pro BSP SI, GK, ME

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: ě ěChandighar – indický sen o m st

Autor práce: Klára Spilková

Oponent práce: Ing. Jan Tichý

Popis práce:

ě ěAutorka se ve své práci v nuje m stu Chandigarh v Indii. Popsána je historie a
ě ůpozadí vzniku m sta,  teoretická východiska návrhu i  práce jeho autor .  Dále

ěpráce porovnává Chandigarh jako plánované m sto s ř ěArmitsarem, jako p irozen
ě ě ě ěvzniklým indickým  m stem.  Dále  se  práce  v nuje  popisu  n kterých  územn
ů ě ěplánovacích dokument  a detailn jšímu popisu vybraných lokalit m sta.
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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 čvelkým nasazením. Obsah jednotlivých ástí

ěpráce je erudovaný a smysluplný. Celkov  však práce v čmnohých ástech
ř ě čspíše  p ipomíná  populárn  nau nou  knihu  než  akademickou  práci.

ůVkládání citát  pro uvození textu není vhodné. Corbusierovy myšlenky by
ě ň č ěm ly být alespo  stru n  konfrontovány s jinými teoriemi.

řÚvod práce je nadmíru obsáhlý a obsahuje adu informací, které by
ř čbylo vhodné za adit do teoretické ásti práce.

Teoretické  pasáže  jsou  kombinovány  s pasážemi  popisnými  a
Č ř ě čhodnotícími. ást teorie je p ímo umíst na do praktické ásti práce. Tímto
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ě řse bohužel text stává pon kud nep ehledným. V ěakademické práci by m la
být dodržována striktní struktura a logika textu.

2. Vhodnost použitých metod a postupů  

Celkové použité metody jsou pro účely práce zcela dostačující. Analýza prováděná na dálku

v cizím městě je s ohledem na tyto podmínky velmi kvalitní.

V případě této práce by mělo být postupováno od všeobecných informací ke konkrétním.

Použité  odborné  výrazy  mají  být  nejdříve  vysvětleny  a  až  poté  použity  k práci,  zajistí  se  tím

jednoznačné chápání pojmů.

Některé pasáže práce se jeví jako poněkud nadbytečné – například detailní popis dřívějšího

díla Le Curbusiera. Tyto informace, ač pravdivé a zajímavé, nemají pro podstatu práce samotné

význam. 

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.  Některé  využité  informace  však  v textu  nejsou  popsány  a

představeny. Autorka tak používá kritéria, která jsou čtenáři práce vlastně neznámá (například místní

územně plánovací dokumentace) 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce  

Grafická  úprava  práce  je  celkově  dobrá.  Větší  pozornost  by  měla  být  věnována

typografickým pravidlům pro český text. Část ilustračních obrázků je nadbytečná. V práci by měly

být pouze obrázky nutné k vysvětlení konkrétní věci. Při zpracování mapových podkladů doporučuji

držet se jednotného stylu pro celou práci. Před finálním tiskem práce je nutné zaměřit se na kvalitu

tisku obrázků, povětšinou mají velmi nízké rozlišení.

Práce se zdroji a citační pravidla jsou provedena dostatečným způsobem a zdroje jsou tak

jednoznačně identifikovány. Citační norma však není užita zcela vhodným způsobem. Číslování není

vzestupné,  jsou  citovány  obecně  známé  informace,  některé  konkrétní  hodnoty  naopak  citovány

nejsou.

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

budoucna by měla být  větší  pozornost  věnována akademickému stylu psaní  textu,  výpravný styl

psaní se do bakalářské práce nehodí.

5. Splnění požadavků zadání práce  

Práce splnila požadavky zadání dostatečným způsobem.

Doplňující otázky:

- Autorka hned v úvodu tvrdí, že v Evropě neexistují města vzniklá na zelené louce. Najděte příklady

velkých evropských měst (100 000+ obyvatel), která takto vznikla v druhé polovině 20. století.

- Město Chandigarh bylo popsáno vzhledem ke Corbusierovým teoriím. Jak lze město hodnotit na

základě jiných (současných) teorií urbanistické práce?
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ěZáv r:

řPráce  Kláry  Spilkové  pojednává  o  nep íliš  prozkoumané  oblasti  s velkým
potenciálem. S ř ěohledem na dostupné zdroje p i analýze indického m sta je práce

ě ě ě ěvelmi obsáhlá a zpracována sv domit  a kvalitn .  Akademické práci pon kud
škodí výpravný styl psaní. Velkou škodou je pak překlep v názvu města v samotném názvu práce a

všech jejich úvodních částech. Celkově má práce dobrou úroveň a  potvrzuje autorčinu dobrou orientaci

v tématu.

čPráci doporu uji k ř ěádné obhajob .

Klasifikační stupeň podle ECTS: 

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