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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Denní rytmus areálu vysokoškolské koleje    

Autor práce: David Kadleček  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíl práce a výzkumné otázky jsou jasně formulovány. Hypotézy v práci uvedeny nejsou, ač se 

vzhledem k jednoduchosti sledované problematiky vysloveně nabízí.  

 

Práce s literaturou 

Autor prokázal dovednost práce s vhodnou odbornou literaturou, jak představující teoretický rámec, 

tak provedl rešerši kvalifikačních prací zaměřených na obdobnou problematiku. Zde bych doporučila 

v budoucnu neomezovat se jen na kvalifikační práce z nejbližšího okruhu spolupracovníků vedoucí 

práce, ale i na další, které mohou být inspirativní i z metodického či formálního hlediska (např. DP 

Mlčochová 2016 řešící Staroměstské náměstí) 

 

Metodika práce 

Metodika práce je zvolena vhodně, popsána jasně a srozumitelně. Autor si je vědom omezení a 

v závěru tuto problematiku diskutuje.  Denní rytmus je však sledován pouze v období výuky, což by 

mělo být specifikováno jak v názvu práce, tak i v jejím úvodu. Otázkou zůstává, jaký denní rytmus 

bude ve zkouškové období, natož o prázdninách.  

 

Analytická část práce 

Analytickou část můžeme charakterizovat jako popis zjištěných skutečností při pečlivě provedeném a 

časově náročném terénním výzkumu. Pro bakalářskou práci ji můžeme považovat za dostačující 

odpovídající cílům práce.  

 

Závěry práce 

Zjištěné skutečnosti nejsou nikterak překvapující. Stanovené cíle práce byly splněny, v závěru se 

čtenář seznámí s odpověďmi na stanovené otázky. Kladně hodnotím autorovi komentáře vztahující 

se k metodice terénního šetření, k praktickému využití práce i návrhům dalších studií, které by 

umožnily komplexně podchytit rytmus ve sledované lokalitě.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Po formální stránce se jedná o kvalitní práci. Škoda jednoho prohřešku proti vyjmenovaným slovům 

na s. 35. Za diskutabilní též považuji opakované používání názvu Karlova univerzita místo oficiálního 

názvu Univerzita Karlova jak v textu, tak u názvu tabulek či zdrojů (např. tab. 1 s. 20). Názvy tabulek i 

obrázků by měly být jednoznačné a odpovídat na otázky: co, kde, kdy. Fotografie je vždy vhodné 

doplnit datem vzniku a komentářem, aby bylo patrné, co přesně dokumentují. Nová kapitola by 

měla začínat vždy na nové stránce. Název práce by měl obsahovat jméno sledovaného areálu i 

časovou specifikaci denního rytmu. 

 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Předloženou práci považuji za precizně provedenou dílčí studii, a to jak z hlediska teoretického 

zarámování, práce v terénu i stránky formální. Ač se jedná o studii na mikroregionální úrovni (je 

analyzována specifická lokalita vysokoškolských kolejí, jejichž areál je izolován od ostatní zástavby), a 

výsledky nejsou nikterak překvapující, ba odhadnutelné již při přečtení názvu práce, přispívá ke 

komplexnímu studiu denních rytmů v městském prostředí. Za nedostatek považuji, že není explicitně 

vyjádřeno, že se jedná o denní rytmus lokality v konkrétním období, a to v období rozvrhované 

výuky což je zásadním rytmizátorem pro sledovaný areál. Bakalářská práce Davida Kadlečka 

rozhodně splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jaké rozdíly v denním rytmu lze v areálu předpokládat v období mimo rozvrhovanou výuku na rozdíl 

od Vámi zjištěných výsledků? Za jak kvalitní považujete sledovanou lokalitu z hlediska funkce, kterou 

plní. V práci navrhujete některá opatření, proč se domníváte, že jsou vhodná a napadají Vás další? 

 

Datum: 31. 8. 2017  

Autor posudku: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.  
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