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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 

 
Bakalářská práce je srozumitelná, přehledně členěná a systematicky správně řešená. 
Zpracování analytické části v rozsahu metodiky zpracování územně analytických podkladů je 
zdařilé.  
  
Bakalářská práce poskytuje věcnou charakteristiku katastrálního území Města Touškov. 
Práce je rozšířena charakteristikou širšího okolí, tedy charakteristikou území správního 
obvodu ORP Nýřany. Student precizně shromáždil širokou škálu dat, která poskytují celistvý 
obraz o Městě Touškově, a tvoří adekvátní podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území.  
 
Textová a grafická část bakalářské práce jsou vzájemně provázány. V textu se objevují odkazy 
na příslušnou výkresovou dokumentaci. Práce se tak stává kompaktním, fungujícím celkem 
poměrně vysoké úrovně. Je nutné ale vytknout chybějící návaznost na nadřazenou ÚPD 
celorepublikového charakteru, především průpis tohoto dokumentu do území města včetně 
zapracování do grafické části bakalářské práce. Odkaz na PÚR není uveden ani 
v informačních zdrojích.  
 
Vyzdvihuji kapitolu, která se zabývá záměry Města Touškov. Student rozdělil záměry do 
jednotlivých kapitol, stručně a věcně je popsal. Prokázal tak svou orientaci v územním plánu 
Města Touškov a schopnost interpretace údajů z tohoto stupně územně plánovací 
dokumentace.  
 
Dále student analyzoval problémy v území a doplnil je pořízenou fotodokumentací. 
Hodnocené problémy území odborně rozčlenil do zobecňujících kategorii: závady 
architektonické, urbanistické, ve využívání krajiny, dopravní a technické infrastruktury, 
veřejných prostranství a závady hygienické. Toto zobecnění poukazuje na problémy, které 
trápí většinu obcí.  
 
Součástí práce je SWOT analýza, která vykazuje studentovu výbornou znalost území. Je 
zpracována přehledně a věcně. 
 
Po formální stránce je bakalářská práce přehledná, srozumitelně uspořádaná, logicky 
členěná a značně obsáhlá. Práce se jeví jako užitečný podklad pro zpracovatele územního 
plánu. 
 
Student projevil výraznou znalost území, systematicky shrnul základní pozitiva a negativa 
území. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání.  
 
Poslední poznámkou na závěr je doporučení. Z kapitoly fotozáznamu hodnot Města Touškov 
doporučuji vypustit obchod s potravinami, hasičskou zbrojnici apod. I přesto, že stanovení 
hodnot města je subjektivní.   
 
 
 
 
 



DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 
 
Vysvětli pojem VKP ze zákona, v jakém legislativním dokumentu je definice VKP zakotvena? 
Nachází se na k.ú. Města Touškov nějaký VKP ze zákona? Pokud ano, vyjmenuj je.  
 
Vzhledem k rozboru území se jedná o lukrativní místo k bydlení a odpočinku. Z hlediska 
udržitelného rozvoje území, jaký a jakým směrem byste doporučil či nedoporučil další rozvoj 
obce a proč?  
 
 
 
 
 
 
V Praze dne  14. 6. 2017                 podpis ……………………………………  
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