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Diplomová práce Jana Ruckého se zaměřuje tvorbu interaktivního územního plánu a jeho zpřístupnění 

vhodnou metodou. Teoretická část práce dobře shrnuje vývoj metod tvorby územního plánu. Tvorbu 

územního plánu pak zasazuje do kontextu dalších územně plánovacích dokumentací.   

Pro zpracování praktické části práce využívá a dále rozšiřuje Standard vybraných částí územního plánu 

vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj jako metodický pokyn. Tato metodika je trochu nelogicky 

poprvé zmíněna až v praktické části, kde je podrobně rozebírána. Bylo by vhodné ji krátce zmínit již 

v teoretické části práce. 

Autor metodiku nejprve studuje a popisuje, následně podle ní upravuje existující územní plán obce Líně. 

V průběhu praktické části práce metodiku rozšiřuje a přizpůsobuje práci v konkrétním GIS. Práci by prospělo 

oddělení těchto dvou činností.  

Následně autor popisuje a realizuje i možný způsob zpřístupnění takto vytvořeného územního plánu formou 

internetové prezentace.  

 

Diplomant pracoval samostatně, konzultace s vedoucím byly intenzivní a efektivní. Diplomant při práci 

projevil značnou technickou kompetenci. V samotném textu práce lze na některých místech pozorovat 

nedostatky ve formulování textu (krkolomná slovní spojení nebo i věty). Občas autor postuluje silná tvrzení 

(zejména při vymezování se vůči metodice), aniž taková byla podrobně vyargumentována. Text práce je 

velmi detailní, není ale dotažen po stránce kategorizace a syntézy nabytých znalostí, takže předávaná 

informace je hůře srozumitelná, což ale nijak nesnižuje její kvalitu.  

I přes výše uvedené drobné výtky práci doporučuji k obhajobě. 

 


