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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 84 stran textu a 16 příloh, které jsou vloženy do
samostatné kapsy. Práce má fakticky 5 věcných kapitol. Práce je velmi vhodně doplněna obrázky a
tabulkami. Text je doplněn řadou ilustrativních mapek. Práce splňuje všechna formální náležitosti
kladené pravidly fakulty a studijním řádem na diplomové práce.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce v plném rozsahu odpovídá zadání. Ve většině částí rozsahem výrazně zadání překračuje. A to
jak v části analýzy území, pak především v rámci návrhů funkčních využití jednotlivých ploch.
Výrazně nad rámec zadání je pak zpracována vizualizace budoucího funkčního využití území.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Studentka ve své práci dokázala obsáhnout velkou šíři problematiky celého území Ostrava -
Kunčičky, velmi dobře uchopila hlavní bariéry a to jak územně technické, tak i ryze sociální. Rovněž
dokázala identifikovat místa "pozitivní deviace”. Vlastní návrh budoucích funkcí je velmi rozsáhlý a
přesahuje svou hloubkou požadavky diplomové práce. Nemám zásadní připomínky. Jako podnět pro
diskusi by studentka mohla představit svou představu etapizace změn v území, pokud by se například
městská část rozhodla tyto návrhy postupně realizovat a podporovat rozvoj území.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka přistoupila k nelehkému tématu velmi zodpovědně. Podařilo se jí velmi dobře zvládnout
celý rozsah problémů v území. Po celou dobu zpracování práce postup pravidelně konzultovala a své
názory, které byly projevem velké schopnosti samostatné tvorby, obhajovat a argumentovat. Práce
byla zpracovávána průběžně.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a formální stránka práce je na vysoké úrovni. Citace literatury odpovídá požadavkům
normy.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce má velký praktický význam. Může sloužit jako diskusní podkladový materiál pro zastupitele
městské části i zastupitelstva města. Návrh funkčního využití, by po zkrácení, byl vhodný k
publikování v odborném časopise.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Vyhodnocená míra podobnosti je méně než 3%. Při bližší analýze shody, jedná se buď o předepsané
texty jako je prohlášení k DP, nebo o nadpisy, nebo popisy tabulek.

8. Celkové hodnocení práce.
Práce splnila veškeré požadavky kladené na tento typ práce. Studentka v plném rozsahu a ve vysoké
kvalitě práci zpracovala, proto ji doporučuji k obhajobě.
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