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Diplomovápráce ',Vyvoj a perspektivy orientačních plánri měst" byla cílena kanalyze
obsahu a grafické náplně orientačních plánri měst, na jejímž základě by mohla byt navržena
nová podoba tohoto kartografického díla pro Noq Jičín.

Práce je zpracována na 60 číslovanych stranáchrozďělen;ich do 7 záklaďních kapitol a na

grafickych a elektronick;ich p ílohách, p iložen je i autorsk;i vytisk nově zpracovaného
orientačního plánu města Novy Jičín v mě ítku 1:10 000.

Svěžím jazykemje stručně, ale vystižně pojednána historie orientačních plánri měst ve
světě i u nás, pozornost je věnovětna i současn;im dílťrm tohoto typu' a to jak tištěnym tak
elektronickym a nastíněn je i jejich moŽny budoucí vzhled. Velmi kvalitně je textově i
graficky pojednáno o zákresu města Novy Jičín na historic\ich i současnych mapách i o
dosud vydanych orientačních plánech měst.

Velmi dob e p edem promyšleny technologic\i postup a volba vhodnych zkušebních
variant se odrazily i ve finálním vyrobku - qiše zmíněném orientačním plánu Nového Jičína,
ktery byl vytvo en v programech MicroStation V8i, OCAD8 a Microsoft ofťrce Publisher
2007 . Vě ím, že toto dílo v blízké budoucnosti ocení i městsky ri ad v Novém Jičíně a pomriže
mu najít cestu k široké ve ejnosti.

Po celou dobu p istupovala diplomantka ke zpracovávání své práce velmi zodpovědně
s neskryvanym zájmem o problematiku. ProkázaIavyraznou schopnost samostatné tvťrrčí a

organizační práce. V pot ebné mí e vyuŽívala cílenych konzultací s vedoucím diplomové
ptáce, které Sama iniciovala. Z tohoto drivodu také nemám k p edkláďané práci Žádné

p ipomínky.

Diplomovápráceje jako celek informačně bohatá, graťtcky, textově i kompozičně
Zpracovanána velmi dobré rírovni a v celkovém hodnocení napl uje cíle specifikované
v jejím zadání. Doporučuji ji k obhajobě.
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