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Vyjád ření k tématu bakalá řské práce a k aktuálnosti tématiky a obsahu:  
 
Bakalářská práce studentky Kateřiny Folkmanové obsahuje územní a urbanistickou 
analýzu centrální části města Jirkova na území sídlištního charakteru, navazujícím na 
rostlou zástavbu historického jádra města Jirkov. Na základě autorkou provedeného 
rozboru stávajícího stavu území diplomová práce navrhuje soubor opatření a 
námětů, jejichž cílem je odstranění zjištěných  závad a zlepšení prostředí 
analyzovaného obytného území. Práce má velmi konkrétní zaměření  a obsahuje 
značné kvantum průzkumem autorky zjištěných skutečností, které mohou výrazně 
napomoci při formování strategií, plánu i projektů regenerace řešeného území. 
Zvolené téma proto pokládám za aktuální a výborné.   

 
K obsahu práce, využití podklad ů a zpracování jejich p řehledu: 
 
     Bakalářská práce obsahuje cca 30 číslovaných stran textové části formátu A3 a  
obvyklý doprovodný aparát poznámek a zdrojů.  Vedle textové části je součástí 
bakalářské práce 8 samostatně vypracovaných obsahově značně obsáhlých výkresů.  
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     Text bakalářské práce je členěn na tři hlavní části. Úvodní třetinou je obecně 
popisná část, která  podchycuje základní charakteristiky řešeného území z hlediska 
jednotlivých územních podmínek a systémů. Za zmínku stojí i autorkou provedená 
anketa, která vhodně doplňuje údaje o území získané rešerší z jiných zdrojů. Tento 
obecný popis území je dále doplněn v druhé části práce analýzou konkrétních závad, 
problémů a střetů v území. Autorka průzkumem zjištěné údaje v této části popisuje, 
třídí a systematicky člení tak, aby v závěrečné (návrhové) části práce vytvořila 
systematický přehled opatření směřujících k odstranění zjištěných závad a problémů. 
 
    Textová část je přehledně uspořádaná, míra podrobnosti a rozsahu kapitol i 
odborná úroveň textu je vyvážená.  Určité nedostatky lze vytknout chybám v uvádění 
zdrojů, které nejsou uvedeny u vložených obrázků vč. technické chybě v nadpisu 
seznamu zdrojů a literatury. 
 
 
Zhodnocení formální stránky práce – úprava, grafika , dokumentace a 
zhodnocení písemného projevu poslucha če: 
 
     Formální podoba práce je na velmi dobré úrovni jak u textové části, tak i v rámci 
provedené výkresové dokumentace. Výkresy jsou, přes svou obsahovou náročnost 
danou množstvím zobrazovaných jevů, provedeny na velmi dobré úrovni a ve velkém 
počtu osmi jednotlivých výkresů. Autorka prokázala zkušenost se zvládnutím 
technologie CAD. Drobnou výhradu lze mít spíše k názvu posledního výkresu, kde 
namísto názvu „výkres koncepčního řešení“, by možná bylo vhodné použít  např. 
„výkres navržených opatření a projektů“   
 
 
Zhodnocení vlastní práce a dosažených výsledk ů z hlediska jejich teoretického 
a praktického p řínosu 
 
Předkládaná bakalářská práce, dle mého názoru, zcela odpovídá zadání a anotaci 
práce – tedy  je analýzou přírodních, technických a sociálních podmínek v části 
města Jirkov a obsahuje hodnocení aspektů, které tuto lokalitu ovlivňují, analýzu a 
třídění územnětechnických, architektonických a urbanistických problémů a 
v odpovídající kvalitě obsahuje i návrhy projektů a dílčích opatření směřující k řešení  
problémů a celkovému zvýšení kvality života v řešeném území. Jak již bylo výše 
zmíněno práce má velmi konkrétní zaměření  a obsahuje značné kvantum přidané 
hodnoty díky množství autorkou zjištěných a popsaných skutečností. Jsem 
přesvědčen, že výsledky bakalářské práce mohou výrazně napomoci při formování 
strategií, plánu i projektů regenerace řešeného území. Přínos práce pro praxi 
pokládám za nesporný.   
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Komplexní záv ěrečné zhodnocení práce s vyjád řením oponenta o p řipušt ění 
resp. nep řipušt ění autorky k obhajob ě: 
 
     Mohu konstatovat, že autorka zpracovala bakalářskou práci  samostatně, 
produktivně a plánovitě v souladu se zadáním bakalářské práce.  Autorka naplnila 
rámec zadání a prokázala schopnost samostatné práce.   Doporučuji připuštění 
autorky k obhajobě práce. 
 
 
Souhrnný p řehled hodnocení:  
 
1. TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A AKTUÁLNOST TEMATIKY 
výborně velmi dobře dobře  uspokojivě dostatečně nedostatečně 

�  �  �  �  �  � 
 
2. VYUŽITÉ PODKLADY, ZDROJE INFORMACÍ 
výborně velmi dobře dobře  uspokojivě dostatečně nedostatečně 

�  �  �  �  �  � 
 
3. HODNOCENÍ METODIKY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
výborně velmi dobře dobře  uspokojivě dostatečně nedostatečně 

�  �  �  �  �  � 
 
4. ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE 
výborně velmi dobře dobře  uspokojivě dostatečně nedostatečně 

�  �   �  �  �  � 
 
5. HODNOCENÍ VLASTNÍ PRÁCE A DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Z HLEDISKA DALŠÍHO PŘÍNOSU 
výborně velmi dobře dobře  uspokojivě dostatečně nedostatečně 

�  �  �  �  �  � 
 
6. HODNOCENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY PRÁCE – GRAFIKA A PÍSEMNÝ PROJEV 
výborně velmi dobře dobře  uspokojivě dostatečně nedostatečně 

�  �  �  �  �  � 
 
Ohodnocení bakalá řské práce:  
Na základě celkového hodnocení průběhu práce na bakalářské  práci a jejího 
výstupu (textová a výkresová část) navrhuji hodnocení – A (výborn ě).  

 

 

 

      ..................................................... 

V Praze dne 17. června 2016   Ing.arch. František  Pospíšil, Ph.D. 
 
 odborný asistent - katedra 127  
 fakulty stavební ČVUT v Praze 


