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V rámci zadání bakalářské práce měl student David Svoboda za úkol 

zpracovat komplexní analýzy města dle metodiky zpracování ÚAP s návrhem 

koncepčních opatření na odstranění problémů v území. Tento zadaný úkol student 

s drobnými výhradami splnil. Student vypracoval bakalářskou práci v požadované 

míře akceptovatelné orgány územního plánování tj. tato práce je částečně prakticky 

využitelným analytickým nástrojem (územně plánovacím podkladem) pro další 

územně plánovací činnost úřadu územního plánování ORP Nýřany. 

 

Během práce na výše uvedené BP pracoval student samostatně s využitím 

metodiky zpracování územně analytických podkladů.  

 

Díky této činnosti vznikl v rámci bakalářské práce výstup v podobě územní 

analýzy Města Touškov. 

 

V grafické části student užil grafický nástroj ArcGIS, který je nejvhodnější pro 

zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací. Výkresy vyhotoveny 

v tomto programu jsou schématické, ale dostačující pro ilustraci limitů využití území, 

hodnot území, záměrů a problémů. Student by měl v praktickém životě zapracovat 

nejen na věcné stránce projektu (některé výrazy nejsou optimální), ale také na 

grafické úrovni (designu) výkresové části. 

 

Rozsah grafické části odpovídá významu a standardu bakalářských prací na 

katedře urbanismu a územního plánování. 

 

Textová část bakalářské práce je dobrá, s některými nedostatky vyplývajících 

z malé zkušenosti s praxí. Po stránce členění kapitol je zpráva stručná, přehledná a i 



pro laika srozumitelná. Dle zadání nebyla řádně naplněna kapitola pojednávající o 

koncepčních opatřeních k odstranění problémů v území města. 

 

Po stránce praktické využitelnosti neboli obsahu je práce na dostatečné úrovni 

a umožňuje částečné začlenění mezi územně plánovací podklady.  

 

Celkový výraz práce je po stránce estetické průměrný, s minimem chyb nebo 

překlepů. Student využil dostatečně potenciál zadání BP a zpracoval bakalářskou 

práci dle požadavku zaměření studenta. 

 

Na základě celkového hodnocení průběhu práce na územní analýze a jeho 

výsledku v podobě předložené bakalářské práce k obhajobě, čímž prokázal alespoň 

základní minimální potřebnou orientaci v urbanismu a územním plánování, navrhuji 

hodnocení – C (dobře). 
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