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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh územního plánu pro obec Radešín 

Autor práce: Bc. Michal Moučka 
Oponent práce: Ing. Martin Všetečka Ph.D. 

Popis práce: 

Předložený návrh územního plánu působí zcela profesionálně a zřejmě se jedná o reálnou 
dokumentaci, která se nyní pro obec Radešín pořizuje. Diplomant prohlašuje, že práci vypracoval 
sám, nicméně bylo by bývalo vhodné popsat rozsah činností, které vykonával sám a které vykonávala 
např. autorizovaná osoba, která je autorem územně plánovací dokumentace ze zákona. Nad rámec 
územního plánu je ještě přiložen text o územním plánování obecně a o koncepci řešení územního 
plánu Radešína – tento text může být vhodný pro laickou veřejnost, která se zajímá o územní plán 
své obce. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jak jste vytvořil prognózu budoucího počtu obyvatel? Má obec potenciál pro chalupáře? 
Uvažujete plochy vhodné pro podnikatele, resp. živnostníky (opravny, dílny apod.)? 
Jak bude vypadat plocha ÚSES? Bude to les, louka, pole, …? 
Jakou konkrétní regulací chráníte pohledy vyznačené na obr. 4.5? 
Je dobře legenda ve výkrese 03? 
Měli jste nějaké neshody s pořizovatelem nebo pověřeným zastupitelem? Co byste sám udělal jinak? 
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Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


