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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Analýza stanovisek městských částí Prahy k metropolitnímu plánu   
   

Autor práce: Kristýna Drápelová   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle práce jsou jasně definované, relevantní vzhledem k tématu i k probíhajícím diskusím k návrhu 
nového metropolitního plánu Prahy. Hlavním cílem této práce bylo kategorizovat a zhodnotit 
stanoviska orgánů samosprávy v Praze, tedy vyhodnocení postojů jednotlivých městských částí k 
nově vzniklému návrhu územnímu plánu Prahy. Práce svým obsahem těmto cílům odpovídá. 

 

Práce s literaturou 

Práce s literaturou je na poměrně dobré úrovni, autorka navazuje spíše na empiricky, než teoreticky 
zaměřenou literaturu domácí i zahraniční provenience, což vzhledem k obsahu práce považuji za 
dostatečné. Patrná je inklinace k internetovým zdrojům informací a mediálním článkům, což 
v případě tématu BP, který se do značné míry zabývá komunikací s veřejností a participací, hodnotím 
kladně. 

 

Metodika práce 

Metodika práce je zaměřená na katalogizaci připomínek MČ k metropolitnímu plánu. Samotná snaha 
o katalogizaci, která by byla poněkud nedostačující pro BP je však doplněna o explanační rovinou a 
snahou o zachycení souvislostí, což BP významně obohacuje. Poněkud rozporuplně pak působí 
předpoklad, že čím větší MČ je tím více připomínek k metropolitnímu plánu vznese. Domnívám se, 
že zde sehrává roli podstatně větší množství faktorů (charakter MČ a typy problémů z něj vyplivující, 
aktivita/aktivizmus představitelů MČ, aj.). 

 

Analytická část práce 

Práce přináší analýzu více jak 1300 připomínek městských částí k metropolitnímu plánu, což 
s ohledem na kvantitu zasluhuje ocenění. V kvalitativní rovině pak tyto připomínky katalogizuje do 
jednotlivých typů připomínek a snaží se o explanaci souvislostí a kontextu připomínek. 

 

Závěry práce 

Závěry práce jsou jasně formulovány a diskutovány. Poněkud schází diskuze v kontextu relevantní 
literatury představené v úvodních kapitolách práce. Celkově závěry naplňují stanovené cíle 
předkládané práce. 
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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 

Předložená bakalářská práce obsahuje 52 stran, a jednu přílohu, která vhodně doplňuje obsah 
samotného textu. Bakalářská práce je rozvržena do 6 kapitol a její struktura je logická. Seznam 
literatury je přiměřený obsahu. Předložená práce splňuje všechny požadavky na formální úpravu 
bakalářských prací i na její věcný obsah. Nespornou předností práce je výběr tématu jak po stránce 
společenské relevance tak aktuálnosti tématu. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Přednosti této práce nesporně převažují nad jejími nedostatky, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Hodnotím ji známkou: 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

U obhajoby doporučuji prodiskutovat další faktory, které mají vliv na množství a kvalitu připomínek 
MČ k metropolitnímu plánu, zejména: 

- rozdílná aktivita (mnohdy až aktivizmus) představitelů samospráv 

- vliv rozdílného charakteru a genia loci MČ na formulací připomínek (lze najít podobné MČ bez 
ohledu na jejich velikost, které vznesli připomínky podobného charakteru a proč?) 

- rozdílí v personálním obsazení dotčeních odborů zpracovatelů připomínek (odbornost, financování, 
motivace) 

- role SMČHMP při zastupování zájmu „malých“ městských částí 
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