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KOMPLEXNÍ ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE A VYJÁDŘENÍ OPONENTA O PŘIPUŠTĚNÍ RESP. 

NEPŘIPUŠTĚNÍ STUDENTA K OBHAJOBĚ: 

 

Na základě předložené bakalářské práce doporučuji studenta k obhajobě. 
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KOMENTÁŘ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

 
Úvodní – teoretická část bakalářské práce poskytuje věcnou charakteristiku území 12 obcí 
v Jihočeském kraji, které reprezentují severozápadní část CHKO Třeboňsko. Student precizně 
shromáždil širokou škálu dat dokládající historický vývoj území, ochranu přírodních a 
kulturních hodnot, stav veřejné infrastruktury apod. Po formální stránce je bakalářská práce 
přehledná, srozumitelně uspořádaná, logicky členěná a značně obsáhlá. 
 
Především je nutné vyzdvihnout precizní analýzu stavu ÚPP a ÚPD. Student prokázal 
perfektní schopnost práce s touto dokumentací a ve své práci prezentoval východiska 
plynoucí ze ZÚR a PÚR včetně přehledného propojení těchto prvků do grafické části, 
konkrétně do výkresu širších vztahů. Tyto údaje poskytují celistvý obraz o řešeném území, a 
mohou tvořit užitečný podklad pro zpracovatele územního plánu. 
 
V praktické části bakalářské práce vypracoval student pasporty 14 obcí. Jedná se o analýzy 
skutečného stavu obcí se zaměřením na konkrétní jevy ÚAP, jejich popis a zhodnocení. Na 
závěr každého pasportu student uvádí vlastní návrh záměrů sídla, který konfrontuje se 
záměry územního plánu. Jeho vlastní návrh záměru sídla je i graficky zaznamenám ve výkrese 
záměrů. Praktická část je zpracována velmi precizně, místy je až vyčerpávající. Student si 
uvědomuje nutnost ochrany urbanisticky hodnotných jader jednotlivých obcí, ideálně 
vytvořením regulačního plánu obce.   
 
Výkresová část obsahuje základní informace o území, obsahuje celkem 4 výkresy. Výkresy 
jsou čitelné, přehledné, oceňuji vysokou grafickou úroveň výkresové dokumentace.  
 
Práci téměř není co vytknout, snad jenom zmínka v textové části o snaze prohlásit 
Třeboňskou rybniční soustavu KPZ, která probíhá už od roku 2011. Dále by bylo vhodné 
zmínit v bakalářské práci Plán péče, neboť se v podstatě celé řešené území nachází v CHKO 
Třeboňsko.  
 
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. 
 
 
  
DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 
 
Vysvětli, pojem plán péče CHKO, co je jeho obsahem, jaký je smysl této dokumentace a ve 
kterém legislativním dokumentu je zakotven? 
 
Vysvětli pojem KPZ, co je smyslem ochrany KPZ, ve kterém legislativním dokumentu je 
zakotvena a kdo ji vyhlašuje? 
 
 
 
 
V Praze dne  14. 6. 2017                 podpis ……………………………………  
       Ing. arch. Šárka Kubátová 


