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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Barbora Soukupová

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Urbanismus napříč časoprostorem

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

19

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

97

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Požadavky byly splněny, přímo překročeny. V zásadě by se z této práce daly publikovat dvě práce
samostatné.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka pracovala velmi samostatně, sama přicházela s návrhy na řešení problémů, konzultovala
pravidelně a dohodnuté věci se objevovaly v práci. Navíc je potřeba zdůraznit, že práce z hlediska
kvality je velmi nadstandardní a obsahuje velké množství precizně zpracovaného podkladového
materiálu.
Otázky k obhajobě:
Po zhodnocení územních plánů vybraných českých měst, jaký dojem na Vás dělá současný stav
územně plánovacích počinů ve srovnání s obdobími předchozími? Až se za několik desetiletí zeptají

naši následovníci, co bylo signifikantním znakem této doby v kontextu delšího časového horizontu, co
byste jím se současnými zkušenostmi odpověděla?
Jaký je Váš názor na příspěvky A. Gebriana k současné architektuře a urbanismu českých měst
v evropském a světovém kontextu?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci, 28. ledna 2013

………………………………………………………
Pavel Ptáček
vedoucí práce

