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Predkladaná bakalárska práca má 72 strán. Z hľadiska svojho obsahu nepôsobí vyvážene. 
Väčšina textu je venovaná opisom postupov developerskej činnosti, životnému prostrediu, 
majetkový vzťahom územnému plánovaniu a pod. Uvedená problematika je spracovaná skôr 
teoreticky ako prakticky. Aj keď príslušná tematika súvisí s témou bakalárskej práce, je treba 
skonštatovať, že je spracovaná zbytočne podrobne. 
V praktickej časti autor venuje pozornosť obytnému územiu Svinaře – Halouny, kde došlo 
k rozsiahlej výstavbe rodinných domov, k problémom interakcie medzi obecným úradom, 
developerskou spoločnosťou a pod. Konštatujú sa tak negatívne ako aj pozitívne skúsenosti. 
Charakter prípadovej štúdie je rozhodne veľmi zaujímavý, na nešťastie však autor záverečnej 
práce mu nevenoval dostatočnú pozornosť. Načrtáva síce existujúce problémy, ale hlbšie ich 
neanalyzuje, zovšeobecňuje skúsenosti s rozvoja skúmaného územia, ale ich hlbšie 
nezdôvodňuje. Napr. tvrdí, že „Nejlepší cestou pro komplexní zkvalitnění výstavby rodinných 
domů v nově budovaných lokalitách je podle mého názoru developerský projekt alespoň 
částečně zaštiťovaný místním obecním úřadem, zpracování celkové architektonické studie 
zástavby a posílení pravomocí místního obecního úřadu při prosazování takovéto studie při 
jednání s jednotlivými staviteli.“  Toto tvrdenie je dosť sporné a preto žiadam, aby si ho 
obhájil na obhajobe svojej bakalárskej práce. 
Praktickej časti je venovaných 10 strán, čo kontrastuje s priestorom vyčleneným spracovaniu 
teoretickej časti. Praktická časť je spracovaná popisne, snáď okrem analýzy silných a slabých 
stránok územia. V tejto súvislosti žiadam, aby autor záverečnej práce odpovedal na dotaz: 
Ako je možné zabezpečiť kvalitnú prípravu pozemkov v obcích, v ktorých absentujú 
odborníci na danú problematiku vo verejnej správe? 

Bakalárskou práci doporučuji k obhajobě 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

V Brně dne 28.5. 2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


