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Abstrakt: 
Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek
problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek
vychází z Územního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek
Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku
 

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 zpracováno komplexně a průřezově odborně.
Autorka se v problematice velmi dobře orientuje, přičemž využívá své osobní zkušenosti a znalosti 
prostředí řešeného města. Dále vhodným způsobem pracuje s
dalšími oborovými dokumenty, čímž 
Autorka přistupovala ke své práci 
odevzdání. Průběžně konzultovala rozpracované fáze.
Kristina využila veškeré dostupné podklady, dokumenty a inte
postihnout podstatu Frýdecko-Místeckýc
Formální a grafická úroveň práce je 
Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační práce.
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Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek-Místek. Dále seznámení s 
problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek-Místek. Bakalářská práce 

zemního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek
Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“.  
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Řešené téma je zpracováno komplexně a průřezově odborně. 
dobře orientuje, přičemž využívá své osobní zkušenosti a znalosti 

prostředí řešeného města. Dále vhodným způsobem pracuje s územně plánovacími podklady a 
ímž vhodně dokladuje znalost práce se zdroji informací.

vala ke své práci od začátku systematicky a zodpovědně až do samotného 
. Průběžně konzultovala rozpracované fáze. 

veškeré dostupné podklady, dokumenty a internetové zdroje, přičemž se snažila
Místeckých brownfields, aniž by zabředla v přílišných podrobnostech.

Formální a grafická úroveň práce je na kultivované úrovni a odpovídá standardu studenta techniky.
Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační práce.
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kultivované úrovni a odpovídá standardu studenta techniky. 
Práce splňuje požadavky zadání i formální náležitosti pro vysokoškolské kvalifikační práce. 
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