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POSUDEK OPONENTKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Diferenciace komerční suburbanizace v metropolitních areálech měst Plzeň a Olomouc 

Autor práce: Šimon Štrba   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

V úvodu práce autor představuje kontext svého výzkumu a poukazuje na společenskou významnost 

studia procesu komerční suburbanizace a zejména jeho monitoringu. Cíle práce a výzkumné otázky 

jsou jasně uvedeny a logicky formulovány. Autor též dobře zdůvodňuje, proč se rozhodl analyzovat 

vývoj v metropolitních areálech Plzně a Olomouce.  

 

Práce s literaturou 

Druhá kapitola poskytuje solidní přehled literatury, která se věnuje suburbanizaci, byť některé části 

považuji vzhledem k cílům práce za příliš podrobné. Přestože má tato část práce jasnou strukturu, 

v ojedinělých případech se text této struktuře vymyká (např. autor na konci kapitoly 2.2 s názvem 

„Suburbanizace v kontextu USA a Západní Evropy“ hovoří o vývoji suburbanizace v Praze a Česku). 

Někdy se autor dopouští dobrých terminologických nepřesností (např. na straně 21 autor mluví o 

„prostorovém mišmaši“ místo o prostorovém nesouladu / spatial mismatch). Celkově je ale práce s 

literaturou na velmi dobré úrovni a autor využívá řadu českých ale i zahraničních zdrojů.  

 

Metodika práce 

V metodické kapitole autor  nejdříve ukazuje, jaké metodické přístupy byly využity v dříve 

provedených studiích českých metropolitních areálů, a v návaznosti na to vysvětluje volbu svého 

přístupu. Zvolená data a metodický přístup obecně považuji za vhodně zvolené. Autor si je vědom 

předností a nedostatků použitých dat a poměrně podrobně popisuje postup své analýzy. Diskutuje 

rovněž problémy, se kterými se při analýze setkal, a způsoby vypořádání se s nimi.  

 

Analytická část práce 

Text analytické části bohužel nedosahuje kvalit předchozích kapitol. Text z větší části „pouze“ (velmi 

podrobně) popisuje výsledky mapování nově rozvíjených ploch v metropolitních areálech. Poněkud 

nepochopitelně je hodnocení vývoje rozděleno na dvě období, které jsou zařazeny do samotných 

podkapitol; oba metropolitní areály jsou přitom hodnoceny ve zvláštních kapitolách. To vede 

k tomu, že výsledky analýz jsou organizovány nepřehledně a celý text působí roztříštěnými dojmem. 

Z hlediska logiky a přehlednosti textu by podle mého názoru bylo vhodnější text strukturovat jinak. 

Zároveň by některé informace uvedené v textu mohly být přehledněji uvedeny v tabulkách. 

Přestože je zřejmé, že (zejména prvotní) analýza dat byla provedena pečlivě, připomínky mám ke 

způsobu členění jednotlivých kategorií funkčního využití ploch. Členění jednotlivých kategorií v textu 
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a tabulkových výstupech je nepřehledné a čtenářovi ztěžuje orientaci v textu a představovaných 

výsledcích práce. Bylo by rovněž lepší, kdyby se autor striktněji držel pojmenování jednotlivých 

kategorií (např. se zdá, že autor volně zaměňuje termíny „big box kategorie“ a „komerční plochy“, 

což ztěžuje orientaci ve výsledcích). Připomínky pak lze mít k zahrnutí některých kategorií využití 

ploch do analýzy. V analýze autor mezi komerční suburbanizaci zařazoval i např. nárůst ploch 

využívaných pro dopravní infrastrukturu, vč. výstavby dálnice D5. Výstavbu komunikací 

nadregionálního významu však lze jen stěží označit jako komerční suburbanizaci.  

Jako nedotažené vnímám tabulky 3-6, které považuji za stěžejní výstupy analýzy, a je škoda, že jim 

nebylo věnováno více pozornosti. Tabulky by si v prvé řadě zasloužily výstižnější název. Větším 

problémem je však nepřehlednost tabulky a nedostatečně jasné vysvětlení, jaké hodnoty jsou 

v jednotlivých polích tabulky vysvětleny (týká se to zejména uvedených podílů na celkových 

plochách). Zároveň by bylo vhodné lépe uvést, které kategorie spadají do tzv. big-box rozvoje, když 

s tímto termínem autor dále v textu pracuje. 

K diskusi je taktéž vhodnost použití konceptu komerční suburbanizace pro všechny popisované 

změny využití území. Kde je hranice mezi rozvojem menších měst v metropolitních areálech a 

označením tohoto rozvoje jako komerční suburbanizace? V mnoha případech si myslím, že by tento 

rozvoj bylo vhodnější označit jako rozvoj komerčních funkcí v suburbánní zóně metropolitních 

areálů. Příkladem může být rozvoj Rokycan nebo dalších menších měst v rámci metropolitních 

areálů.  

Naopak pozitivně lze hodnotit, že se autor zamýšlí nad tím, jak jsou výsledky analýzy ovlivněny 

charakterem a kvalitou dat. Rovněž se snaží podepřít svá vysvětlení dříve publikovanými studiemi a 

navázat tak na vědeckou debatu o tomto typu rozvoje. 

 

Závěry práce 

V závěru práce autor opakuje nejdůležitější zjištění empirické sekce a odpovídá na výzkumné otázky. 

Text kapitoly však trpí obdobnými nedostatky jako předchozí analytické kapitoly a je poměrně 

nepřehledný (a do velké míry pouze opakuje dřívější zjištění). V závěru by naopak bylo vhodnější 

vybrat pouze nejdůležitější zjištění a zřetelněji se věnovat obecnějším trendům rozvoje komerčních 

funkcí ve dvou zvolených metropolitních areálech.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

V první polovině práce je text poměrně čtivý a kultivovaný, v druhé polovině se bohužel stylistická 

kvalita a přehlednost textu znatelně zhoršila. Formální úroveň práce snižují drobné překlepy a 

gramatické chyby, které se velmi často vyskytují především v druhé polovině práce. Rovněž některé 

obraty se do akademické práce příliš nehodí (např. „přebrat pomyslnou štafetu“, „co se týče“). 

Grafické prvky jsou na solidní úrovni. V mapách na obrázcích 5-8 by bylo vhodné uvést názvy sídel.  
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

I když je zřejmé, že autor odvedl při (zejména prvotní) analýze statistických dat hodně práce, 

domnívám se, že potenciál zajímavého tématu a dostupných statistických dat zůstal bohužel 

nedostatečně vytěžen. Přestože první polovina práce je kvalitní, v druhé části se úroveň textu 

snižuje, jakoby již autor neměl dostatek času a/nebo sil text revidovat a zpřehlednit. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Jak definujete proces komerční suburbanizace? Jak lze při hodnocení rozvoje v zázemí velkých měst 

rozlišovat proces komerční suburbanizace a rozvoj menších měst lokalizovaných v metropolitním 

areálu? 

Zajímavým zjištěním jsou odlišné reakce na ekonomickou krizi v zázemí Plzně a Olomouce. Můžete 

prosím zkusit blíže vysvětlit, jaké spatřujete důvody tohoto odlišného vývoje? 

 

Datum: 16. 1. 2019  

Autor posudku: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.  
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