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Hodnocení 

Cílem práce bylo navrhnout vhodný postup a na jeho základě připravit podklady pro zadání tvorby 
územního plánu obce Luková (malá obec bez rozšířené působnosti a doposud bez platného územního 
plánu v elektronické podobě). Autorka naplnila stanovený cíl a dodržela zásady pro zpracování 
diplomové práce.  

Téma je vysoce specializované a náročné na zpracování. Téma práce je zároveň vysoce aktuální.  

Po obsahové stránce práci hodnotím jako nadprůměrnou. Autorka musela porozumět problematice 
územního plánování, se kterou se při studiu neměla příliš možnost setkat. Dále zvládla zpracování dat 
získávaných z mnoha různých zdrojů a v mnoha různých formátech, protože v souladu se zákonem 
nemá obec možnost získat ÚAP týkající se jejího území ani data od jednotlivých poskytovatelů. 
Stěžejní částí práce jsou kapitoly 3 – 5. Připravené podklady pro zadání územního plánu, prověřená 
existence všech sledovaných jevů v zájmovém území z veřejně dostupných datových zdrojů,  zjištění 
skutečného stavu u rozporných jevů, elektronická data pro potřeby obce a vizualizace vybraných 
podkladů patří k největším přínosům autorky. Veškerá data byla připravená v souladu s krajskou 
metodikou MINIS tak, aby mohla obec pracovat s daty obsahově co nejvíce podobnými datům ÚAP.  
Autorka věnovala pozornost i kvalitě používaných dat. Posledním přínosem práce je grafický model 
postupu pořizování územního plánu s potřebným textovým komentářem, tj. průvodce pro zastupitele 
malých obcí bez rozšířených pravomocí. Výsledky práce jsou jednoznačně přínosné a prakticky 
využitelné, jsou v očekávané kvalitě. 

Práce je uspořádána logicky. Svým rozsahem práce odpovídá řešenému problému. Autorka se 
v rozsahu a na úrovni odpovídající diplomové práci vyjádřila ke všem zadaným zásadám pro její 
zpracování. Autorka zvolila systémový a správný přístup k řešení problému. Využila odpovídající 
metody, postupy a nástroje.  

Oceňuji zcela samostatný a velmi iniciativní přístup autorky k řešení zadaného problému. Autorka 
využívala konzultací, byla vždy připravena na potřebné úrovni. Dále oceňuji množství práce, které 
autorka při řešení své DP odvedla. 

Po formální stránce je práce zpracována čistě, přehledně a na odpovídající úrovni sdělování. Lze jí 
vytknout minimum nedostatků (např. scházející mezery mezi hodnotou a jednotkami). 

Autorka práci pravidelně konzultovala, žádné zásadní připomínky ani otázky k práci nemám. 

 
Výše uvedené drobné nedostatky rozhodně nesnižují kvalitu práce. Práci proto doporučuji 
k obhajobě a hodnotím ji stupněm 
 

výborně 
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