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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená práce je zpracována v rozsahu 69 stran a včetně úvodu a závěru ji tvoří celkem11 kapitol.
Práce obsahuje řadu fotografií, které dokumentují stav území a většinou jsou to fotografie pořízené
autorem. Práce rovněž obsahuje celkem 4 přílohy.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Student předloženou prací splnil v plném rozsahu zadání diplomové práce. Věnoval pozornost jak
vybrané lokalitě, tak celému Frýdku - Místku, ale zároveň se věnoval i jednotlivých budovám a jejich
vhodným funkcím .

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce byla zaměřena na poměrně velké území, které ve struktuře města tvoří jednoznačný prvek.
Student se velmi dobře vyrovnal s historickou rešerší zaměřenou na textilní výrobu v lokalitě, tak i na
popis jednotlivých částí území jako takových.  Navrhované funkce jsou popsány obecněji a často jde
o doporučení spíše technického charakteru, bez kterých by ovšem budoucí využití nebylo možné. V
rámci obhajob by student měl komisy představit svůj názor, co z hlediska budoucnosti považuje v
území za klíčové.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student konzultoval průběžně a v rámci svých možností, daných předchozím stupněm studia, se s
prací vyrovnal velmi pěkně. S vedoucí práce byl v kontaktu.

5. Hodnocení formální stránky.
Formální i jazyková stránka splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Za poněkud neobvyklé
považuji číslování obrázků za pomocí pomlček, což ovšem nelze chápat jako výtku.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce má vysokou rešeršní hodnotu a ukazuje komplexně na problémy celého území. Její využití je
především pro představitele města a pro dominantního vlastníka v území-  firmu Slezan, při úvahách
o budoucím využití celé lokality.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Shoda je v podstatě 0% jediný identifikovaný shodný text je citace z územního plánu, který je ale
řádně ocitován a jedná se o informace dané metodickou příručkou.

8. Celkové hodnocení práce.
Práce splnila všechny formální náležitosti kladené na diplomovou práci studijním řádem, předpisy
fakulty, proto doporučuji práci k obhajobě.
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