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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stanovení cíle práce a míra jeho 

naplnění 
X       

Logika struktury práce  X      
Hloubka provedené analýzy vč. 

nároků na podkladové materiály 
 X      

Práce s českou literaturou včetně 

citací 
X       

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
X       

Využitelnost návrhů  

a doporučení 
 X      

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
X       

Stylistická úroveň X       

 

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: Dobře zpracované teoretické předpoklady práce v pohledu na město a jeho funkce a 

analýza vývoje na přelomu dvacátého století. Kvalitní rozbor situace v jednotlivých lokalitách, kde je text 

doplněn o obrazovou i grafickou složkou. Práce má dobrou vypovídající schopnost s akcentem na genezi 

v daných lokalitách. Zajímavá je i konfrontace městských částí vystavěných před rokem 1989 a po tomto roce. 

Práci považuji za vcelku pečlivě zpracovanou podávající nezkreslený stav posuzovaných lokalit z hlediska 

kvality života obyvatelstva. Rovněž pohled na developerské projekty v porovnání s klasickými částmi měst 

s rodinnými domy je přínosem pro hodnocení kvality života ve městech.  

 

Hlavní negativa práce: 

Zcela jednoznačně postrádám definování nástrojů měst, jak ovlivnit výstavbu nejen developerských projektů, ale 

i klasických rodinných domů. Bylo by vhodné se zabývat i postavením úředníků města a to nejen hlavního 

architekta, ale také rolemi samosprávy, která připravuje například plánovací smlouvy a vyjadřuje se 

k jednotlivým projektům. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

Může v kvalitě developerských projektů i individuální výstavbě sehrát roli regulační plán, registrovaná studie, 

hlavní architekt města, nebo také politici na této úrovni a jak? 

Proč si myslíte, že v současných developerských projektech je tolik nedostatků s pohledu kvality života 

obyvatelstva, ale přesto vycházejí příznivěji, než klasická rodinná zástavba? 

Jakými nástroji byste ovlivňovala výstavbu ve městech? 

 

Práce    JE
2
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
3
: Výborná minus 

 

V Hradci Králové dne 26. 5. 2015        Podpis oponenta: 

                                                 
1
 Údaj je významný pro posouzení vztahu oponenta k tématu práce. 

2
 Nehodící se prosím škrtněte. 

3
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


