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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rozvoj obce Suchomasty 
Jméno autora: Bc. Nikola Kasalová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování 
Oponent práce: Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Autorizovaný architekt - OSVČ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce sestávalo z několika dílčích úkolů – jednak z vypracování studie nového centra obce a dispozičního 
řešení navržených objektů v centru obce a dále ze studie  návrhu zástavby  vybrané rozvojové plochy a to včetně řešení 
dopravní a technické infrastruktury a zeleně a výkresu regulačních podmínek.  
Zadané téma diplomové práce a výběr obce pokládám za výborné.  Suchomasty totiž představují s ohledem na počet 
obyvatel obce (cca 477 obyvatel), který se velmi přibližuje mediánovému počtu obyvatel, typickou obec. V tomto ohledu 
jsou náměty navržené v diplomové práce aplikovatelné i v ostatních obcích. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Diplomová práce jednoznačně splnila zadání a obsahuje řešení všech zadaných úloh. Úlohy mají vyváženou, výbornou až 
velmi dobrou úroveň zpracování. Nad rámec zadání obsahuje dokumentace návrh vzorových rodinných domů, jejich řešení 
proto nezahrnuji do svého hodnocení.   

 

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

Postup řešení a metodický přístup ke splnění a zpracování diplomové pokládám za správný. Výkresy urbanistické  analýzy 
jsou spíše schémata než technické výkresy, nicméně pro daný účel a prezentaci výsledků rozborů jsou tato schémata 
vhodnější než konvenčně pojaté výkresy (ty diplomová práce obsahuje jako výřezy pro návrh regulačního plánu vybrané 
lokality).    

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
1/ Minimální velikost parcely 800 m2 spíše odpovídá městskému než venkovskému rodinnému domu, doporučuji ji zvětšit. 
Proklamuje-li diplomová práce jako jeden z cílů odstranění charakteru tzv. satelitní zástavby, pak by dle mého názoru měly 
být výměry  a podmínky využití pozemků navrženy tak, aby bylo umožněno provozovat v rámci pozemku RD takové 
činnosti, které umožní majitelům provozovat živnosti, nerušící výrobu, řemesla a služby a tudíž být méně závislými na 
dojížďce za prací mimo obec. Současně by parcela měla nabídnout vyšší míru využití pro zahrádkaření a chovatelství, 
jakožto jeden z charakteristických rysů vesnické zástavby.  
 
2/ Režim oplocení předzahrádek je definován nejednoznačně a připouští možnosti jejich oplocení (které je v diplomové 
práci v textu omezeno výškou oplocení 1m a v grafickém schématu výškou 1,5). Domnívám se, že  přirozená snaha 
vlastníků vymezit svůj majetek povede k oplocování předzahrádek s tím, že  oplocení předzahrádek předsunuté před 
standardní úroveň plotu vytvoří nepříznivý vjem a zmatek při vnímání rozhraní veřejného a soukromého prostoru. 
Doporučil bych oplocení předzahrádek nepovolovat (toto dokládá i vizualizace zástavby vzorových RD s předzahrádkami, 
které obsahují řešení předzahrádek bez oplocení, neboť takto působí vizualizace zástavby příznivěji). 
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3/ Co se týče koeficientu zeleně, pak praxe ukazuje, že je třeba přesněji definovat, co je míněno plochami schopnými 
vsakování dešťových vod. Toho je schopna  nejen „zeleň“, ale omezeně i zatravňovací dlažba, vegetační střechy a v malé  
míře jakákoli dlažba do štěrkopískového lože.  Dle mého názoru by se koeficient zeleně měl týkat pouze zeleně na rostlém 
případně upraveném terénu.  
 
4/ Výškové uspořádání, regulativy odpovídají rovinatému terénu. Doporučuji doplnit výšku hodnoty +-0 pro 1. nadzemní 
podlaží oproti terénu, aby byl jednotně omezen přesah suterénu (výška podezdívky domu) nad rostlý či upravený terén.  
 
5/ S přihlédnutím k navržené urbanistické dispozici (výkres na straně 123)  se domnívám, že povinnost mít na pozemku RD 
odstavné stání či garáž pouze pro jedno vozidlo je nedostatečné. Jednak je toto v rozporu s normou pro projektování 
místních komunikací, která 1 vozidlo připouští jen pro RD s bytem do 100 m2 celkové plochy. Dalším důvodem je 
skutečnost, že v plochách uličních veřejných prostranství jsou odstavná a parkovací stání navržena jen v minimálním 
rozsahu. Tato prostranství jsou navržena v kategorii D1, a tudíž parkovací stání v nich musí být stavebně vymezena a 
z výkresů je patrné, že na veřejných uličních prostranstvích v zástavbě RD je jich minimum. Doporučuji počet vozidel, které 
je třeba odstavit na pozemku RD zvýšit minimálně na 2 vozidla.  
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je obsáhlá, svým provedením velmi atraktivní. Obsahuje množství výkresů, kreseb a schémat, které lze 
hodnotit výborně.  Jazykovou úroveň nepatrně poškozují občasné překlepy v textu a legendách. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Seznam zdrojů by s ohledem na téma diplomové práce mohl být  obsáhlejší. Některé zjevně použité zdroje nejsou uvedeny 
(např. vyhláška 501/2006 Sb.).  Poměrně málo  je zastoupena odborná literatura s tématem venkova a rodinných domů 
(pouze 2 knihy). Vhodné by bylo uvést i územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady použité jako zdroj 
informací či inspirace pro návrh regulace. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomovou práci hodnotím jako výbornou, atraktivní a tématicky velmi aktuální, neboť řeší problémy aktuální 
pro většinu venkovských sídel. Diplomovou práci pokládám za inspirativní a použitelný materiál jak v konkrétních 
podmínkách řešené obce Suchomasty, tak i jako inspiraci pro řešení dalších venkovských sídel.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Otázka k obhajobě:  

V zastavitelné ploše „U lesa“ jste navrhla plochu „propojení  lokálních biocenter“.  Jaký typ skladebného prvku 
územního systému ekologické stability je možno k propojení biocenter použít? 

 
 
 
 
Datum: 13.6.2019        Podpis: Pospíšil v.r. 


