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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka si téma vybrala sama. pracovala samostatně, i když je nutno podotknout, že zpracování
probíhalo na poslední chvíli. Z totho také vyplývá absence dostatečného počtu informací.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce o rozsahu 35 stran textu včetně obrázků je věnována oblasti bývalé jámy
a koksovny Karolína, její historii a současnosti. Autorka se snažila shromáždit co nejvíce informací a
podat obraz možného využití území. Je na škodu, že práce není udělána více do detailů především z
hlediska architektonického významu starých objektů a dále perspektiv dalšího možného využití
území, pžedevším ve vztahu k dolní oblasti Vítkovic. Rovněž mohla práce být doplněna zhodnocením
názoru k dnešnímu způsobu zástavby území například formou ankety.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání, i když některé části mohly být zpracovány důsledněji. Jedná se především o
kapitolu architektonický význam.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce je ve svém obsahu dosti nevyvážená. Značnou část představují zbytečně podrobné sanační
práce. Naopa chybí rozbor otázky architektonického významu toho, co zbylo po bývalém
průmyslovém areálu tj. trojhalí. Mohlo zde být více fotografií z minulosti ale rovněž současnosti.
Text mohl mít více obrázků z minulosti.
Zpracování je dosti nesourodé rovněž v kapitole "Budoucnost". Přehled navrhovaných projektů mohl
být doplněn o přehled kladů a záporů jednotlivých projektů. Porovnání rozlohy podle způsobu
využití. Zcela chybí bližší informace o vítězném polském projektu.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce obsahuje řadu formálních chyb:
öbr. 3, 4, 5 - není Roth et al. 2003 ale 1996, tento zdroj není v seznamu literatury,
str. 6 Dopita 1987 není v seznamu literatury,
str. 8 odkaz na obr. 4, ten ale nesouvisí s textem. Obecně lze říci že je v textu odkazováno na jiné
obrázky než ty které tam patří,
str. 9 obr. 6 mapa nemá měřítko a orientaci,
str. 9 proč je tabulka rozdělena na dvě strany. Tabulky v podstatě nic neříkají, není jasné co
znamenají čísla 25, 26, 27.
Literatura: není seřazena abecedně,
tam kde je autor a kolektiv měli by být vypsáni alespoň první čtyři autoři,
Dopita není Milan ale Miloslav.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce může posloužit jako základní informační materiál o daném území.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:
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