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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor 

v městě Frýdku-Místku 

Autor práce: Pavel Žerdík 

Oponent práce: Ing. Jan Tichý 

Popis práce: 

Práce se zabývá urbanistickou analýzou dvou prostranství ve Frýdku-Místku. V teoretické části 

práce stručně popisuje vybrané lokality a popisuje problematiku veřejných prostranství a kvality 

veřejného prostoru. V praktické části postupně analyzuje škálu aspektů dvou vybraných 

náměstí.  

Hodnocení práce: 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Odborná úroveň práce 

Tato práce vykazuje odbornou úroveň adekvátní bakalářské práci technické školy. 

Dostatečným způsobem analyzuje jednotlivé oblasti teorie i praxe. 

V mnoha případech bohužel dochází k nekonzistentnímu užívání pojmů a 

termínů, což má značný dopad na srozumitelnost textu. Formulace výroků jsou pak 

občas zavádějící nebo dokonce chybné. 

Členění textu do částí by mohlo být přehlednější – některé pojmy jsou užívány 

v jedné části a vysvětleny až o několik kapitol dále, některá vysvětlení se opakují 

několikrát v různých částech práce. Pojmy jsou velmi často užívány ve špatném významu 

a obsah tak místy připomíná spíš žargon. 

 

2. Vhodnost použitých metod a postupů 
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Celkové použité metody jsou pro účely práce zcela dostačující. Otázkou je výběr 

jednotlivých oblastní analýzy, pro průřezovou práci jsou však vyhovující. Metodika práce 

a zejména místních šetření však není zcela popsána – výsledky by mohly být lépe 

ukotveny. Autor sám uvádí, že hodnocení probíhá podle práce Jana Gehla, což je 

v pořádku, nicméně v analýzách samotných není taková metodika patrná. 

 

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 s ohledem na problematickou terminologii jsou tak mnohé formulace 

a tvrzení ne zcela šťastná. 

 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce 

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

typografickým pravidlům pro český text. 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. 

Citační norma nebyla užita vhodným způsobem, ale lze ho považovat za 

dostatečný. Práce kombinuje několik způsobů uvádění zdrojů dohromady. Plné a 

zkrácené zápisy zdrojů jsou užívány libovolně. Kombinovány jsou číslované odkazy a 

poznámky pod čarou. U obrázků vlastního zpracování je nutné uvádět původní datový 

soubor, ze kterého bylo čerpáno. Čísla zdrojů mají být vzestupná podle pořadí v textu. 

Jazyková stránka práce je na dostatečné úrovni, má však mnoho nedostatků. 

V práci se objevují překlepy, chybné skloňování, neshoda přísudku s podmětem aj. 

Desky práce ani titulní list nejsou vyhotoveny v souladu s Jednotným vizuálním 

stylem, a tedy směrnicí děkana č. 4/2019, úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných 

prací na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. 

Anglický abstrakt má v sobě řadu gramatických chyb, názvy náměstí není vhodné 

ani žádoucí překládat. Tři klíčová slova, respektive fráze, se jeví nedostatečně. 

 

Slovo viz není zkratka a do jejich seznamu tak není důvod ho uvádět. V seznamu 

naopak chybí některé zkratky v práci užité. 

 

5. Splnění požadavků zadání práce 

Práce splnila požadavky zadání dostatečným způsobem. 

 

Doplňující otázky: 

- Autor správně uvádí pozitiva a negativa umisťování zeleně v městském prostředí. Jaké 

jsou podmínky pro umisťování zeleně v městském prostředí? Popište zejména 

prostorové podmínky a postup při výběru konkrétních druhů. 

 

- Autor zdůvodňuje výběr dnů místního šetření tím, aby byly jejich podmínky srovnatelné. 

Pokud bychom chtěli získat komplexní pohled v této oblasti, jak by mělo být místní 

šetření koncipováno? Jaká kritéria a proč by měla být dodržena? 
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Závěr: 

Práce Pavla Žerdíka podává řádnou analýzu vybraných oblastí dvou vybraných veřejných 

prostor. Provedení analýz je dobré, v grafickém zpracování jejich výstupů je však prostor pro 

zlepšení. Práci neprospívá velmi nepřesná terminologie, v některých případech jsou tak podané 

informace poněkud zavádějící. Celkově se jedná o dobrou práci, kterou však značně kazí 

problematické detaily. Závěr práce bohužel nepřináší adekvátní shrnutí jejího obsahu. I přes 

tyto detaily práce splňuje požadavky na bakalářskou práci technické školy. 

 

Práci doporučuji k řádné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


