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KOMPLEXNÍ ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE A VYJÁDŘENÍ OPONENTA O PŘIPUŠTĚNÍ RESP. 

NEPŘIPUŠTĚNÍ STUDENTA K OBHAJOBĚ: 

 

Na základě předložené bakalářské práce doporučuji studentku 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.  
  
Úvod bakalářské práce poskytuje velmi precizní, podrobnou charakteristiku katastrálního 
území Kardašova Řečice, která byla doplněna stejně precizní charakteristikou širšího okolí, 
tedy charakteristikou území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec. Studentka pracuje 
s daty lokální i regionální úrovně, ovšem i přesto lze vytknout chybějící návaznost na 
nadřazenou ÚPD regionálního a celorepublikového charakteru a průpis těchto dokumentů 
do území obce (včetně grafické části). 
 
Studentka detailně analyzovala problémy v obci, které doplnila vlastní fotodokumentací. 
Ideálním závěrem tohoto bodu by bylo patrně zobecnění problémů, které trápí většinu 
dnešních obcí jako např.: technický stav vozovek a veřejných prostranství, stav veřejného 
mobiliáře, stavebně technický stav některých objektů, koncepce veřejného osvětlení atd. 
 
Po zjištění stavu území je v práci vypracovaná SWOT analýza, která vykazuje studentky 
výbornou znalost území. Je zpracována přehledně a věcně. 
 
Výkresová část bakalářské práce obsahuje základní informace o území, obsahuje celkem 6 
výkresů. Výkresy jsou čitelné, přehledné, oceňuji vysokou grafickou úroveň výkresové 
dokumentace. Slabší článek výkresové dokumentace představuje výkres plánovaného 
rozvoje. Podrobnější členění vymezených zastavitelných ploch územním plánem v tomto 
výkresu by poskytlo přesnější informace plánovaného rozvoje města Kardašova Řečice. Dále 
o plánovaném rozvoji obce svědčí navrhovaná alej, lokální biokoridor, lokální biocentrum, 
protierozní opatření, cyklostezka, plánované prvky technické a dopravní infrastruktury apod., 
které jsou uvedeny v územním plánu a nejsou obsaženy ve výkrese plánovaného rozvoje. 
V tomto bodě vytýkám slabší spolupráci s územním plánem a především nadřazenou 
dokumentací. Pro komplexní a naprosto ucelený obraz o Kardašově Řečici by bylo vhodné 
doplnit výkresovou část bakalářské práce o výkres technické infrastruktury, popřípadě vložit 
schéma technické infrastruktury do textu.  
 
Po formální stránce je bakalářská práce přehledná, srozumitelně uspořádaná, logicky 
členěná a značně obsáhlá. Práce se jeví jako užitečný podklad pro zpracovatele územního 
plánu. Oceňuji pestrost použité literatury.  
 
Studentka projevila výraznou znalost území, systematicky shrnula základní pozitiva a 
negativa území. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. 
 
 
 
 
 
 
 



DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 
 
V komplexní analýze zmiňujete územní systém ekologické stability. Znáte ještě jiné způsoby 
ochrany přírody a krajiny? Vyskytují se na správním území města Kardašova Řečice? 
 
Vysvětlete pojem PÚR, ZÚR. V jakých měřítkách je tato dokumentace pořizována, kdo ji 
pořizuje a k čemu slouží? 
 
 
 
 
 
V Praze dne  14. 6. 2017                 podpis ……………………………………  
       Ing. arch. Šárka Kubátová 
 


