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Abstrakt: 
Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního 
plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním 
řádu a také na konkrétním příkladu územního plánu. Poté následuje stěžejní část bakalářské práce, 
která se zaměří na veřejné prostory. Tato část obsahuje definici pojmu veřejné prostory a 
současné poznatky o vytváření kvalitních veřejných prostorů. Z nasbíraných poz
praktická část, ve které je provedena analýza stávajícího veřejného prostoru s cílem zhodnotit 
veřejný prostor z několika pohledů a případně nabídnout možnosti pro jeho zkvalitnění. Analýza a 
konkrétní příklady jsou aplikovány na městě Žďár n
bakalářské práce.  

Hodnocení práce studenta: 

 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu
2. Přístup autora při zpracování práce
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce 

Celkové hodnocení a závěr: 

Komentář k bodům 1 – 5: 
Řešené téma je autorem zpracováno komplexně a průřezově na vysoké odborné úrovni.
Autor se v problematice velmi dobře orientuje, přičemž využívá své dlouhodobé osobní zkušenosti 
a znalosti prostředí řešeného města 
Michal Moučka přistupoval ke své bakalářské práci od počátku s
který mu vydržel až do samotného 
literatury a oborových dokumentů, o něž se 
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Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního 
plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním 

é na konkrétním příkladu územního plánu. Poté následuje stěžejní část bakalářské práce, 
která se zaměří na veřejné prostory. Tato část obsahuje definici pojmu veřejné prostory a 
současné poznatky o vytváření kvalitních veřejných prostorů. Z nasbíraných poz
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veřejný prostor z několika pohledů a případně nabídnout možnosti pro jeho zkvalitnění. Analýza a 
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Řešené téma je autorem zpracováno komplexně a průřezově na vysoké odborné úrovni.
problematice velmi dobře orientuje, přičemž využívá své dlouhodobé osobní zkušenosti 

a znalosti prostředí řešeného města - Žďáru nad Sázavou.  
poval ke své bakalářské práci od počátku s velkým nasazením a entuziasmem, 

který mu vydržel až do samotného závěru. Student prokazoval vynikající znalosti doporučené 
o něž se při zpracovávání spolehlivě opíral.  
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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory - městské 

Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního 
plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním 

é na konkrétním příkladu územního plánu. Poté následuje stěžejní část bakalářské práce, 
která se zaměří na veřejné prostory. Tato část obsahuje definici pojmu veřejné prostory a 
současné poznatky o vytváření kvalitních veřejných prostorů. Z nasbíraných poznatků vychází 
praktická část, ve které je provedena analýza stávajícího veřejného prostoru s cílem zhodnotit 
veřejný prostor z několika pohledů a případně nabídnout možnosti pro jeho zkvalitnění. Analýza a 

ad Sázavou, kterému je věnován začátek 
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Řešené téma je autorem zpracováno komplexně a průřezově na vysoké odborné úrovni. 
problematice velmi dobře orientuje, přičemž využívá své dlouhodobé osobní zkušenosti 

velkým nasazením a entuziasmem, 
. Student prokazoval vynikající znalosti doporučené 



Z práce je zřejmé, se že student v problematice fungování veřejného prostoru a souvisejících 
tématech velmi dobře orientuje a nechybí mu multidisciplinární přehled.   
Formální, grafická a jazyková úprava je rovněž na vysoké úrovni.  
Práce jednoznačně splnila požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační 
práce. 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

 Datum: 6. 6. 2018                                         Podpis vedoucího prá

 

 

 

 

 

 

 

 




