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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Práce se věnuje stále aktuálnímu tématu komerční suburbanizace, tj. procesu, který má zásadní vliv 

na fyzické i sociální prostředí v zázemí českých měst. Jedná se tedy o téma dozajista relevantní 

jednak z hlediska společenských důsledků, a jednak z hlediska dopadů na krajinu v daném prostředí. 

Téma zcela bezpochyby zahrnuje geografický rozměr.  

Práce je členěna standardně, v úvodu autor nastiňuje téma a uvádí základní charakteristiky procesu 

včetně důvodů, proč je jeho studium podstatné. Dále je uveden cíl práce/hypotéza, obojí jasně 

definované a netriviální. 

Teoretická část je obsáhlá, autor se problematikou zaobíral do přiměřené hloubky, postupuje logicky 

od obecného ke specifickému. Spíše nad rámec teoretické části jsou uvedeny konkrétní dopady 

procesu na suburbánní prostor, protože v praktické části nejsou, mimo vyčíslení plošného záboru, 

cíleně hodnoceny. 

Metodická část je zpracována svědomitě a přiměřeně podrobně vysvětluje pro jaké území, jakým 

způsobem a s jakými daty bude empirická analýza provedena, a to včetně příslušného zdůvodnění. 

Výsledky empirického výzkumu jsou členěny podle jednotlivých metropolitních areálů a časových 

intervalů. Rozdělení na dvě období, 1990 – 2006 a 2006 – 2018 a dále každého z nich na dvě 

podobdobí se nicméně nejeví účelné a je mírně zavádějící. Interpretace výsledků je značně obsáhlá, 

v některých případech patrně až příliš podrobná, uvedené detaily sice dokládají autorovu snahu se 

problematikou zabývat zevrubně, vedou však k navýšení rozsahu práce a pro její účel nemají klíčový 

význam. Komparativní analýza obou sledovaných metropolitních areálů je naopak velice přínosná a 

vypovídá o rozdílných projevech procesu v odlišných makroregionálních podmínkách, a o vlivu 

specificických lokálních podmínek, obojí student dostatečně akcentuje. Využití databáze Urban Atlas 

je spíše okrajové, s ohledem na pouze jeden vydaný časový interval (2006 – 2012) to je ale 

pochopitelné. 

V závěru práce student shrnuje podstatné výsledky, vypíchnout lze kromě výše zmíněného také 

rozpoznání vlivu ekonomické krize, která specificky působí na realitní trh, a tudíž i komerční výstavbu 

v zázemí měst. 

Práce je v celkovém pohledu obsahově velice přínosná, podrobně se zabývá prostorem který 

v tomto ohledu takto podrobně nebyl dosud sledován, nebo byly takové studie vydány před dlouhou 

dobou (pro Olomouc). Využity byly nejnovější prostorová data, výsledky jsou tudíž zcela aktuální. 

Práce obsahuje všechny nezbytné náležitosti, její rozsah je vyšší než doporučený, v některých 

případech je obsah mírně nad rámec tématu a cíle práce. 

Forma práce vykazuje některé nedostatky, patrné jsou drobné chyby ve formátování textu 
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(například odsazení odstavců od nadpisů se v různých částech práce liší, některé grafické prvky by 

mohly být zpracovány lépe – např. legendy map). Doporučuji také hlavní kapitoly umisťovat vždy na 

novou stránku. V anglické verzi abstraktu jsou rovněž chyby – příště doporučuji revizi od zkušeného 

mluvčího. Práci se navíc nevyhnuly překlepy a pravopisné chyby. Zdroje, konkrétně sekce 

„Internetové odkazy, WMS servery“, není abecedně řazena. Studentovi také pro příště doporučuji 

volit užití pouze jednoho z termínů „Česko“ nebo „Česká republika“. 

Spolupráci se studentem označuji za odpovídající náročnosti zpracování této práce, pro příště 

nicméně doporučuji při schůzkách více využívat zápisník a libovolnou psací potřebu. Taktéž je pro 

studenta tato práce návodem na stanovení časového rozvrhu pro následující kvalifikační či jiné 

práce, přílišný důraz na teoretickou část a detailní postižení konkrétních charakteristik procesu vedl 

ve finální fázi zpracování k, zdůrazňuji, mírnému zanedbání formální stránky práce. Výše zmíněné 

nedostatky zastiňuje kvalitní obsah empirické části, práce s datovými zdroji v prostředí GIS a 

svědomitý přístup při studiu tématu práce. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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