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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. 
 
 
HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A-F (výborně - velmi dobře – dobře – uspokojivě – dostatečně - nedostatečně) 
 

A (výborně) 



KOMENTÁŘ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Student komplexně zanalyzoval obec Dublovice v rozsahu odpovídajícímu zpracování 
územně analytických podkladů, shrnul základní charakteristiku území a vymezil limity, 
hodnoty a problémy obce. Bakalářská práce je srozumitelná, obsáhlá, logicky členěná, se 
zdařilou grafickou úrovní a odborným jazykem, kterému lze vytknout pouze používání ICH-
formy v úvodu práce. Odbornost práce s literaturou a citací mírně snižuje seznam literatury, 
kdy student využívá pouze internetové zdroje. 
 
Na základě vyčerpávající analýzy širšího území (v rozsahu ORP) a vymezení přírodních, 
kulturních a civilizačních charakteristik řešeného území jsou jednotlivé pilíře udržitelného 
rozvoje popsány v rámci jednotlivých SWOT analýz, které bohužel vycházejí především z ÚAP 
ORP Sedlčany a je tedy absence konkretizace na řešené území. Tento nedostatek student 
kompenzuje vlastními závěry, kde shrnuje základní problémy v území a navrhuje konkrétní 
cíle pro rozvoj obce. Výkresová část podtrhuje komplexnost celé práce a je na velmi dobré 
odborné úrovni. 
 
Práce se jeví jako velmi užitečný podklad pro zpracovatele územního plánu případně pro 
aktualizaci ÚAP ORP Sedlčany. Student nejen provedl důkladnou analýzu území, ale stanovil 
konkrétní závěry, které jsou přínosné pro obec i zpracovatele územně plánovacích nástrojů. 
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 
 
Při sledování sociodemografických podmínek jste narazil na tendence kolísavého počtu 
obyvatel. V posledních letech zaznamenala obec úbytek obyvatel. Jaké příležitosti pro zvýšení 
atraktivity území pro trvalé bydlení má podle Vás obec Dublovice? Jaké jevy napomáhají 
zvýšení počtu obyvatel? 
 
V práci zmiňujete významnost dvou rybníku v řešeném území a problematiku absence 
vodovodu. Mnoho obcí v ČR trpí suchem. Označil byste tak i Dublovice? Jaké konkrétní řešení 
byste obci doporučil kromě přivedení vodovodu ze Sedlčan? 
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