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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Pracoviště oponenta práce: Město Tábor, odbor rozvoje 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Téma veřejných prostranství je v současné době aktuální a sledované. Autor si zvolil komplexní zadání s ambicí řešit veřejná 
prostranství na území města střední velikosti s proměnlivou strukturou historické a novodobé zástavby. Hlouběji se zaměřil 
na vyhodnocení sídelní zeleně a nastavení regulativů pro její údržbu a obnovu.   
 

Splnění zadání splněno 
V části ‚Veřejná prostranství‘ autor důsledně analyzuje vymezení, charakteristiku a funkčnost stávajících veřejných 
prostranství z pohledu užívání, struktury a stavu povrchů a materiálů. V části ‚Zeleň‘ je kladen důraz na kritickou analýzu 
stávajícího stavu zeleně a principy návrhu nových dřevin. Je vycházeno z důkladných analýz a znalostí místa; podrobnost 
zpracování odpovídá měřítku města Tábor. Stanovené cíle zadání jsou splněny.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Metodicky správně je nastaven postup práce od obecných formulací, přes konkrétní analýzy na území města a stanovení 
sledovaných charakteristik až po stručné a přehledné zpracování zásad pro návrh zeleně. Autor si stanovuje hodnotící 
kritéria zeleně v řešeném území a zmiňuje i bodové hodnocení funkčních typů zeleně, v návrhu s nimi však již není dále 
pracováno. Rámcově je však metodika hodnocení nastavena správně.    

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Autor svou prací prokazuje orientaci a velmi dobré znalosti v problematice veřejných prostranství a sídelní zeleně. Návrh 
obsahuje kvalitní evaluaci zeleně v městském prostředí včetně provázanosti s ostatními prvky veřejného prostoru. Větší 
detail by mohl být věnován inspiračním příkladům – např. v případě doplnění prvků mobilní zeleně na náměstích. V práci je 
prokázána komplexní znalost funkce sídelní zeleně ve městech a její praktická aplikace na konkrétních příkladech.   

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Práce je z formálního hlediska zpracována přehledně, srozumitelnosti napomáhají schémata a kreslené skici. Jazyková 
úroveň textu je vyhovující, pouze v různých částech textu se objevují drobné formální chyby způsobené nedostatečnou 
korekturou.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Autor se opírá o dostatek informačních zdrojů a referencí a odkazuje na řešení vypozorovaná v jiných městech. Čerpá 
z dostupných publikací věnujících se veřejným prostranstvím a dále vhodně odkazuje na zpracovaný Manuál tvorby 
veřejných prostranství a související koncepční materiály hlavního města Prahy. Citace zdrojů je srozumitelná a formálně 
správná.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Je kladen důraz na komplexní zastoupení všech funkcí zeleně v městském prostoru, autor správně analyzuje důležitost 
působení zeleně na mikroklima a prostorutvornou funkci zeleně. Srozumitelně formuluje požadavky kladené na intenzitu 
údržby zeleně ve městě a prokazuje tak orientaci v tématu. Zásady pro návrh a údržbu zeleně jsou zpracovány stručnou a 
vizuálně sdílnou formou piktogramů.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Oceňuji důslednou analytickou práci v porozumění struktuře zástavby, materiálovém řešení veřejných 
prostranství a souvislém vyhodnocení zeleně v centrální části města. Výstupem jsou srozumitelné zásady a 
doporučení pro návrh dřevin a principy péče o zeleň. Práce dle mého názoru naplnila stanovené cíle a může být 
užitečným podkladem při managementu veřejných prostorů.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.2.2017     Podpis:       Ing. arch. Iveta Nesrovnalová 


