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Akademický rok: 2015/2016

Téma bakalářské práce: Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy 
veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)

Kritéria hodnocení:
Stupeň hodnocení podle ECTS

A B C D E F
1 Náročnost tématu práce X
2 Splnění cílů práce X
3 Teoretická část práce X
4 Praktická část práce X
5 Formální úprava práce X
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská  práce  M.  Křížkové  je  soustředěna  na  problematiku  územního  plánování
s modelovým  územím  v Uherském  Hradišti.  Práce  je  zpracována  na  standardní  úrovni,
autorka prokázala dobrou schopnost samostatné práce. K textu mám však několik výhrad –
především  se  jedná  o  zcela  nekritické  pojetí  výzkumu,  kdy  M.  Křížková  sice  navštívila
v rámci terénního výzkumu velké množství ploch (zaměřila se na revidování ploch zeleně), to
však jen popsala a uvedla v BP. Chybí jakákoliv detailnější analýza, postrádám i návrhovou
část – nabízí se třeba návrh managementu ploch (co s nimi dělat, jak eliminovat rizika s nimi
spojená, atp.). Praktická část působí glorifikačním dojmem tendenčního textu. Je to nevyužitý
potenciál,  protože  téma  považuji  za  velmi  nosné a  pro  město  Uherské  Hradiště  i  lákavé.
Celkově  tak  v práci  vidím  malý  přínos,  což  se  projevuje  i  na  výsledném  hodnocení.  Po
formální stránce konstatuji,  že BP není plagiátem a je zpracována jen s malým množstvím
češtinářských/typografických chyb a překlepů. Chybí mi ale citace obrázků v příloze (byť lze
dedukovat,  že  se  jedná  o  autorčinu  dokumentaci)  a  za  nepochopení  smyslu  „Seznamu
zkratek“ považuji str. 60, kde z pěti pojmů je jen jedna zkratka.
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Otázky k     obhajobě:
1. Narazila jste při terénním výzkumu na nějaká problematická řešení ploch zeleně? Je

někde konflikt zájmu, který by se měl řešit?
2. Jak byste doporučovala v budoucnu pracovat s plochami zeleně (v novém územním

plánu)?
3. Seznámila jste se svými výsledky zástupce města, resp. konzultovala jste svoji práci a

její výstupy s příslušnými odborníky úřadu města?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  C – dobře

V Uherském Hradišti dne 18. 5. 2016

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně
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