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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prostorové plánování v obcích CHKO Blanský les 
Jméno autora: Pavel Vojtko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování 
Vedoucí práce: Ing. Václav Jetel, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra urbanismu a územního plánování 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o tradiční zadání diplomových prací na K127, které se skládá z teoretické, analytické a návrhové části, aby student 
prokázal oproti bakalářskému studiu autorský samostatný přístup k řešení problémů, na inženýrské úrovni.  
V teoretické části měl student za úkol stručně popsat ÚP nástroje, zadání, metodiku zpracování DP, výběr řešeného území 
se základní rešerší jednotlivých obcí ad. 
Analytická část měla obsahovat popis jednotlivých nástrojů ÚP u obcí vybraného území a kritickou analýza územních plánů 
(OPK, kvalita, grafika). 
Návrhová část měla obsahovat doporučení k úpravě, změně nebo optimalizaci ÚP nástrojů pro jednotlivé obce + koncepční 
návrhy + návrh Zpráv o uplatňování či Zadání změn + zadání ÚS/RP. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Zadání DP lze rozdělit na základní tři části (teoretická, analytická, návrhová), které lze s menšími výhradami brát jako za 
splněné, neboť student prokázal základní povědomí o územně plánovací činnosti, schopnost analyzovat jednotlivé nástroje 
územního plánování v řešeném území a na základě této analýzy vybrat instrument, na který by mohly orgány územního 
plánování navázat ve své kontinuální činnosti dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Menší výhrady lze spatřovat v kvalitě textové části a v celkovém pojetí návrhové části, kdy student stanovil jako hlavní 
výstup pouze Zprávu o uplatňování ÚP Brloh. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Závěrečnou práci student vypracoval zcela samostatně, bez výrazných zásahů vedoucího práce. Konzultace byly ztíženy 
epidemiologickou situací, kdy byly upřednostněny konzultace pomocí MS Teams. Práce prokázala, že je student po 
absolvování vysokoškolského studia připraven bez problémů nastoupit do praxe, a to především v oblasti pořizování 
územně plánovacích nástrojů či jako zástupce dotčených orgánů v oblasti ochrany přírody a krajiny či životního prostředí.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Na první pohled je závěrečná práce přehledně strukturovaná, srozumitelná, za využití znalostí v oboru územního 
plánování. Seznam použitých zdrojů je rozsáhlý, kde by však student měl reagovat i na novou legislativu (nový stavební 
zákon č. 283/2021 Sb.) a mohl využívat další relevantní zdroje jako např. Principy a pravidla ÚP. 
S některými názory a závěry studenta lze polemizovat, neboť z hodnocení jednotlivých obcí vyplývá, že se student zajímal 
více o formální nedostatky dokumentací, než o obsah jednotlivých koncepcí ve vztahu k ochraně životního prostředí a 
ochraně přírody a krajiny. 
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Na práci studenta lze ocenit jeho systematičnost, grafickou úpravu a minimum gramatických chyb či hovorových 
(neodborných) výrazů. 
Grafická úroveň výkresové části je na velmi dobré úrovni a přes drobné nedostatky je zřejmé, že si student výborně osvojil 
GIS desktop pro zpracování územně plánovacích úloh, čímž rozšířil své možné budoucí praktické uplatnění např. jako 
zpracovatel výkresových částí v rámci projekčních kanceláří nebo orgánů územního plánování. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po jazykové a grafické stránce lze hodnotit práci jako velmi dobrou, standardní, bez zásadních připomínek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Výborně hodnotím aktivitu studenta při výběru zdrojů informací, a to především aktivní přístup k případnému uživateli 
této práce – Správě CHKO Blanský les, se kterou student provedl odbornou konzultaci a kde jeden z hlavních problémů 
zazněla ochrana ZPF, na kterou student bohužel ne zcela adekvátně reagoval v kritickém hodnocení územních plánů 
jednotlivých obcí. Dle mé kontroly se student nedopustil prohřešků ve vztahu k citační etice. 

 

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 zručnost i apod. 
Jak jsem již zmínil v předchozích bodech posudku, ne zcela souhlasím se všemi závěry studenta, neboť teprve rešerší všech 
použitých podkladů lze učinit konkrétnější závěry pro další územně plánovací činnost jednotlivých obcí. 
Abych uvedl konkrétní případy pro případnou diskusi, pak například ne zcela souhlasím s optimistickými závěry k obci 
Srnín, kde bych očekával od studenta kritičtější pohled na koncepci vydaného územního plánu (zábory ZPF I. třídy 
ochrany).  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou, se závěry, které by měly ještě projít odbornou debatou, aby mohly být 
následně objektivizovány v rámci územně plánovací činnosti. Na základě podrobnější kontroly celé práce totiž 
nesouhlasím zcela se všemi závěry studenta, což ale nesnižuje velmi dobrou kvalitu celé práce, která může 
v budoucnu dobře posloužit orgánům územního plánování. 
Zprávu o uplatňování územního plánu Brloh hodnotím jako výborný počin a vhodné uzavření celé práce, čímž 
prokázal student erudici nezbytnou pro výkon budoucího povolání jako inženýra pro oblast životního prostředí a 
územního plánování. 
 
  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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