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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obec Svatá – rozvojové plochy zástavby 
Jméno autora: Bc. Zuzana Boušková 
Typ práce: diplomová práce 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Katedra/ústav: K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování 
Oponent práce: Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání B – velmi dobře 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce sestávalo ze čtyř dílčích úkolů.  V pokynech bylo uloženo provést Studii typologie původní zástavby,  
Studii zástavby centra vč. veřejného prostranství,  Studii řešení budovy obecního úřadu a nakonec regulaci vybrané 
rozvojové plochy. Zadání bylo logicky složeno z jednotlivých výše uvedených úloh se vzájemnými odbornými vazbami. Lze 
konstatovat, že zadání  bylo náročné, s nároky na  množství požadované práce a na odborné znalosti. 
 

Splnění zadání C - dobře 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená závěrečná práce splnila zadání a v její dokumentaci lze dohledat řešení všech čtyř zadaných úloh. Jednotlivé 
úlohy mají ovšem rozdílnou úroveň zpracování. Nejméně propracovaná je dle mého názoru první úloha (Studii typologie 
původní zástavby), jejíž splnění lze dohledat v části uvedené jako Analytická část. Daleko vyšší míru propracovanosti mají    
Studie zástavby centra vč. veřejného prostranství,   Studie řešení budovy obecního úřadu a poslední úloha,  Studie regulace 
vybrané rozvojové plochy, jejíž řešení pokládám za diskutabilní.  
 

Zvolený postup řešení C - dobře 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení pokládám za v zásadě správný. S ohledem na zadané dílčí úkoly by bylo vhodnější více metodiku práce a 
zejména její analytickou část zaměřit na řešené úlohy (zde mám na mysli zejména vztah k poslední úloze). Některé 
urbanistické analýzy jsou velmi schématické, doporučil bych provedení spíše konvenčních průzkumových výkresů, tak aby 
byl patrnější výchozí stav řešeného území.   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
První úloha,  Studie typologie původní zástavby, by si zasloužila, jak jsem již výše uvedl, méně povrchní zpracování.  Za velmi 
zdařilou a inspirativní pokládám druhou a třetí úlohu (obě jsou tématicky velmi provázané).  Čtvrtá úloha, Studie regulace 
vybrané rozvojové plochy, je dle mého názoru možná vizuálně atraktivní, ale navrženou regulaci vč. urbanistického řešení 
pokládám za  nevhodnou a to z několika důvodů.  Namátkou uvedu např.. 
 
- k urbanistické dispozici: západní řada velkých parcel je ze dvou stran zbytečně obklopena komunikacemi, dětské hřiště je 
situováno  zcela nevhodně mezi klidovou zahradní část pozemků rodinných domů,  zbytečné plné respektování pásma 50m 
od lesa a tudíž návrh rozlehlých parcel (v praxi lze běžně dohodnout s orgány ochrany lesa odstup budov od lesa 25m), dle 
mého názoru neracionální návrh řešení uličních prostranství, nedostatek parkovacích míst v dopravně zklidněných ulicích; 
 
- k urbanistické regulaci: velmi přeurčitá regulace polohy budovy na parcele, která neumožňuje investorovi pracovat 
s polohou budovy na pozemku. Návrh budov  se přitom opírá o dispoziční studie typů čtyř rodinných domů, k jejichž řešení 
lze mít výhrady (např. rodinný dům o zastavěné ploše 184 m2  v jehož přízemí je  pouze byt obsahující dvě ložnice + obývací 
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pokoj spojený se stolováním), nevhodná orientace oken ložnic do ulice   a pod.  V této souvislosti nelze nezmínit  koeficienty 
zastavěné plochy, které nejsou navrženy jako regulativ omezující součet zastavěných ploch na pozemku rodinného domu, 
ale spíše  reprezentují nepatrně zvětšenou zastavěnou plochu hlavní budovy.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Závěrečná práce je vizuálně velmi atraktivní a zdařilá, nicméně při podrobnějším zkoumání se nelze ubránit pocitu, že forma 
vítězí nad obsahem. Práce by si zasloužila lepší provázanost  jednotlivých oddílů, určité textové uvedení a propojení dílčích 
témat a kapitol, aby nepůsobila dojmem ne zcela logického seskupení dílčích schémat a kapitol. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře  
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Použité zdroje by s ohledem na šíři řešené problematiky mohly být  obsáhlejší a to zejména s ohledem na zmíněné 
nedostatky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
(nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím jako zdařilou, atraktivní a tématicky aktuální. Celkové hodnocení bylo 
negativně  ovlivněno zejména velmi diskutabilním pojetím čtvrté úlohy  (regulační studie), jejíž řešení pokládám za 
velmi přeurčité,  v praxi velmi obtížně prosaditelné a hlavně obtížně obhajitelné v případném odůvodnění 
regulačního plánu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C – dobře. 

 

Otázka k obhajobě: K navržené regulační studii – zabývala jste se v rámci navržené regulace možnostmi umístit 
na pozemku rodinného domu nějakou doplňkovou stavbu? Byl by toto v praxi možné, když Vámi navržené 
koeficienty zastavěné plochy v podstatě odpovídají zastavěné ploše hlavní budovy? 

 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2018        Podpis: Pospíšil v.r. 


