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Autorka zpracovala téma, které je aktuální pro většinu moderních západních metropolí – urban 

sprawl. Moje zásadní výhrada směřuje pouze ke stanovaní cílů, které jsou odlišně stanoveny, 

resp. zcela se nepřekrývají v úvodu a v abstraktu. Vzhledem k tomu, že stanovení cílů je 

v odborné práci zcela stěžejním vodítkem pro hodnocení jejího obsahu, jde o nedostatek 

relativně značný. Zbylé části práce považuji za dobře až standardně zpracované, v určitých 

aspektech, zejména mapových dokonce nadstandardně. Škoda jen, že tyto nebyly hlouběji 

interpretovány. Z formálně jazykového hlediska je práce na průměrné úrovni, čtenáře zarazí 

užití velkého písmena ve zkoumaném sousloví „Urban sprawl“. Toto by si zasloužilo 

minimálně vysvětlení motivace používat velké písmeno. Celkově hodnotím práci zpracovanou 

odpovídajícím způsobem a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Z jakého důvodu jste se rozhodla používat velké písmeno u sousloví „Urban sprawl“ 

2. Existují i příklady evropských metropolí, pro něž není urban sprawl velký problém, 

jaké jsou hlavní důvody tohoto stavu, relativně zhodnoťte jejich význam. 
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