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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Decentralizace procesu územního plánování na modelovém
příkladu brněnské aglomerace

Autor práce: Jan Tichý
Vedoucí práce: Ing.arch. Tomáš Pavlovslcý' Ph.D.

Popis práce:

Bakalářská práce se snaží určit klíčové změny územního plánování pro umožnění lepšího a
efektivnějšího územního rozvoje.

Celkové hodnocení a závěr:

Student Jan Tichý se dlouhodobě zajímá o proces územního plánování. Snaží se mu porozumět a

rozklíčovat ho. Jan se zajímá o různé ekonomické směry a filozofie, které dle něj by bylo možno

aplikovat (alespoň částečně) do procesu územního plánování. Ve své práci se zabývá rolí jedince

v tomto procesu. Konstatuje, že jedinec nemá téměř šanci prosadit svoje záměry či potřeby.

Student Tichý se snaží ukázat, jak by to dle něj bylo možné změnit.

Tato práce je do jisté míry velmi provokativní a v určitých kruzích by byla zřejmě smetena

z povrchu zemského, ale jsme na akademické půdě, kdy je třeba hledat nové pohledy a diskutovat

nad nimi. Mého pohledu je velmi riskantní dát více pravomocí jednotlivci, kteý nezná určité

zákonitosti rozvoje měst' Jednotlivec v našich zemích je často ovlivněn jen aktuální potřebou a

nevidí možná rizika v budoucnosti. (Nechtěl bych, aby to v ČR dopadlo jako ve švycarsku, kdy

celá úrodná údolí se stala sídelní kaší, kdy si každý stavěl svobodně a nyní je z toho obrovsky
problém.)

Práce pana Tichého je na vysoké úrovni a zaslouží si řádnou obhajobu.
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Hodnocení práce studenta:
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1' Úroveň zpracování řešeného tématu ! x ! tr

2. Přístup autora při zpracování práce X ! ! D

3. Vvužitíodborné literaturv a práce s ní X ! ! I
4' Formální. orafická a iazvková úorava oráce X ! ! tr

5. Splnění požadavků zadání práce X n n D
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