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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prostorové plánování v obcích CHKO Blanský les 
Jméno autora: Bc. Vojtko Pavel 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra urbanismu a územního plánování 
Oponent práce: Ing. Anna Macurová 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ – samostatná projektantka v oboru urbanismus a územní plánování 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práci hodnotím jako náročnější, a to z důvodu, že autor do hloubky analyzoval územně plánovací dokumentaci 
obcí nacházejících se na území CHKO Blanský les (deset obcí) s důrazem na koncepci uspořádání krajiny. 
Součástí práce je zpracován i návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Brloh, ve které autor předvedl 
znalost problematiky a komplexní zhodnocení územního plánu obce.  

 
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. 
Závěrečná práce splňuje zadání. Autor podrobně popsal legislativní rámec územního plánování a ochrany 
přírody a krajiny, včetně vyložení pojmů dané problematiky. Analytická část obsahuje rešerši územně plánovací 
dokumentace obcí, kde autor hodnotil stav dokumentace po legislativní stránce. Práce je rozšířená o návrh 
Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Brloh. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení pokládám za správný. Vše navazuje na sebe v logické posloupnosti – teoretická část, 
analytická část a syntéza v podobě doporučení pro územně plánovací činností obce a návrhu Zprávy o 
uplatňování územního plánu jedné z obcí.  

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor využívá znalosti získaných studiem, správně používá odborné pojmy, orientuje se v odborné literatuře.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Odborné formulace jsou jasné a srozumitelné. Na začátku textu je uveden seznam použitých zkratek, což 
usnadňuje čtenáři porozumět textu. Po typografické a jazykové stránce se práce jeví čistá a přehledná. Text je 
srozumitelný a bez zásadních chyb. 

 
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. 
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Autor využil standardní prameny týkající se problematiky územního plánování. Převzatý text a vlastní text je 
v práci odlišen. V textu nedošlo k porušení citační etikety. 

 
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. 

Cílem práce byla rešerše a celkové zhodnocení územně plánovacích nástrojů obcí, které zasahují do územní 
chráněné krajinné oblasti Blanský les. Autor se soustředil zejména na ochranu přírody a krajiny. Cíl práce byl 
splněn.  
Práce obsahuje přehledně uspořádané informace o stavu územně plánovací dokumentace každé obce, včetně 
fotodokumentace a mapových výstupů.  
Některé mapové výstupy mají po kartografické stránce jisté nedostatky, jako například špatně zvolená grafická 
vizualizace určitých jevů nebo nadbytečnost druhé mapy většího měřítka.  
 
Za přínosné považuji výsledky v závěru práce, kterými jsou doporučení pro jednotlivé obce k optimalizaci 
územně plánovací činnosti. Doporučení mohou být dále využity úřady územního plánování a sloužit jako 
podklad k případným změnám územně plánovací dokumentaci obcí. 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Brloh, sice neobsahuje po formální stránce žádné zásadní 
nedostatky, nicméně mohl by zacházet do větších podrobností.  

 
 
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. 
 
Práci jako celek hodnotím velmi dobře. Je komplexně zpracovaná a splňuje požadavky zadání. Kladně hodnotím 
zejména rozsáhlost práce a podrobnou analýzu územně plánovací dokumentace všech obcí nacházejících se na 
území CHKO Blanský les. Diplomant prokázal svou znalost problematiky a legislativního rámce územního 
plánování, dokáže analyzovat text a vyvozovat své vlastní závěry. 
 
Otázky k obhajobě: 
Jaký je Váš celkový dojem o stavu územně plánovacích nástrojů v řešeném území a jaké jsou jejich praktické 
dopady při umisťování staveb v území, které je pod výraznou ochranou veřejného zájmu v oblasti ochrany přírody 
a krajiny. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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