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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Role aktérů územního rozvoje při revitalizaci brownfields v Sušici  

Autor práce:  Bc. Filip Bouzek 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou v úvodu práce jasně a srozumitelně formulovány a navazují na ně i konkrétnější 

výzkumné otázky. Uvítal bych, pokud by cíle práce byly více rozpracovány a napojeny na následně 

diskutované teoretické koncepty a směry. Čtenářům by tak bylo více patrné, z jakého 

konceptuálního východiska k tématu práce přistupujete a jaké koncepty, teoretické směry hodláte 

v práci testovat.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce s použitými zdroji je poměrně obsáhlá a je rozčleněná do několika dílčích subkapitol. 

Diplomant správně a korektně nejprve diskutuje relevantní teoretické směry a koncepty a 

upozorňuje na jejich využití nebo uplatnění při studiu revitalizace brownfields. V diskuzi 

institucionálních konceptů nebo diskuzi role lidského a sociálního kapitálu autor spíše opakuje již 

diskutovaná témata a problémy. Mnohem zajímavější je pak diskuze vymezení a klasifikace 

brownfields (kap. 2.3.) a role aktérů zapojených do revitalizace (kap. 2.4). Z této části se diplomant 

pokouší samostatně ale s oporou v relevantní literatuře hodnotit koncepty, směry nebo význam 

diskutovaných témat a prokazuje, že se v problematice i v literatuře k tématu velmi dobře 

orientuje.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika práce popisuje dva hlavní přístupy k řešení tématu a to polostrukturované rozhovory a 

dotazníkové šetření.  Jasně je popsán a zdůvodněn výběr respondentů pro rozhovory, struktura 

rozhovorů je dobře připravena (v příloze) a rozhory jsou směřovány k jasně stanoveným okruhům 

tématům. Vyhodnocení získaných dat je, jak je pro tyto práce obvyklé, bohužel pouze naznačeno. 

Právě jasné a metodicky korektní vyhodnocení informací získaných prostřednictvím kvalitativního 

výzkumu je, nejen v této práci, slabinou a je zřetelné, že v dalším období bude nutné v rámci 

magisterského studia věnovat více pozornosti exploataci kvalitativních dat.  

Dotazníkové šetření představuje další, doplňkový soubor poznatků a je jasně popsáno jeho 

vypracování, šíření a následně i naznačeno vyhodnocení dosažených výsledků.  Oceňuji na jedné 

straně kreativitu autora v šíření on-line dotazníku, na druhou stranu i jistý odstup od výsledků 

šetření, který je dán poměrně úzce vymezenou skupinou respondentů, kteří se sdružují ke 

stejnému účelu, nebo pro naplnění stejných cílů.  
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je uvozena charakteristikou města, jeho prostředí a dobře je doplněna i 

identifikace hlavních aktérů rozvoje města. Autor práce zcela jistě prokázal velkou znalost místního 

milieu, schopnost proniknout do lokálního prostředí a oslovit, poznat a následně i vyhodnotit 

místní zájmy, vazby, které formují předpoklady nebo naopak rizika využití areálu Solo Sušice.  

Autor logicky správně postupuje tak, že hodnotí rozvojové, developerské projekty na území 

sledovaného brownfields postupně a samostatně. V této části práce považuji za velmi osvěžující 

podrobný přehled rozhodnutí, vyjádření nebo dalších klíčových milníků, které formulují veřejné 

mínění nebo iniciují další kroky protagonistů nebo oponentů projektu. Na takto podrobném 

přehledu kroků je mimo jiné i velmi dobře patrné, jak obtížné je jakýkoliv projekt revitalizace BF 

prosadit a jak snadné je vyvolávat protitlaky a iniciovat opozici vůči projektu.  

V rozhovoru s jednotlivými aktéry autor prokázal, jak snadno dojde k rozdělení společnosti, jak 

snadné je vytvářet v protistraně nepřítele a jak obtížně je možné docházet ke koncensu například 

v duchu sdíleného přístupu ke vládnutí  Governance. 

Právě na příkladu plánovaného a zatím nerealizovaného obchodního centra nebo průmyslové haly 

je dobře patrný rozpor mezi skupinami aktérů, kteří se všichni zaklínají rozvojem a snahou 

připravovat a realizovat kroky, které vedou k rozvoji města, přesto se na konkrétních krocích 

nejsou naprosto zřetelně schopni domluvit. Role autority, role zjevných faktů či dokumentů nemá 

pro argumentaci některých aktérů žádný význam.  

Autor na dalším příkladu rozvojového projektu v areálu bývalé porodnice dobře doložil míru 

neznalosti a současně i nedůvěry mezi aktéry lokálního rozvoje, kteří mají rozhodovací pravomoci 

ale také velmi malou odpovědnost za spravované území. Citace bývalé zastupitelky „majitel měl 

nějaké představy, ale nikdo nevěřil, že to dodrží“, kterou vysvětlovala negativní stanovisko 

k projednávanému návrhu na revitalizaci areálu, je velmi ilustrativní.  

Oceňuji snahu autora jednotlivé dosažené dílčí výsledky shrnout a znova prověřit v subkapitole 

Shrnutí, i když bych právě zde očekávat hlubší propojení na teoretickou část a především na 

diskutované koncepty a jejich uplatnění nebo neuplatnění v Sušici.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěrech se autor vrací ke stanoveným výzkumným cílům a pokouší se interpretovat dosažené 

výsledky. Právě v této části je nutné velmi jasně zachovat neutralitu a nepřipustit přiklonění se 

k jedné z mnoha stran vzájemného konfliktu a nejsem si zcela jistý, jestli i autor udržel svoje ego a 

zachoval si dostatečný odstup pro řešených problémů.  

Autor se pokouší vrátit se i k některým diskutovaným konceptům nebo autorům a v malé míře 

srovnává některé výsledky nebo směry s diskutovanými autory a příklady z jiného prostředí. To by 

bylo možné dále rozvinout a prohloubit, protože by to dobře mohlo poukázat na to, zda-li je 

příklad Sola Sušice spíše ojedinělý v kontextu revitalizace plošně rozsáhlých BF, nebo naopak zda 

představuje typický příklad.  

 

  



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 3 (celkem 3) 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: velmi dobrá  

Citační úroveň:  výborná  

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

V práci je možné i přes opakované kontroly najít některá spojení, která nepatří mezi stylisticky 

nejobratnější.  

Překvapí první kapitola, která se nejmenuje konvenčně Úvod, ale kreativně Předmluva a je vlastně 

úvodem k práci.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Práci hodnotím jako dobře zpracovanou a přinášející zajímavé výsledky především v odhalení často 

vzájemně nesmiřitelných prostojů klíčových aktérů územního rozvoje. Diplomant je velmi silný 

v praktické části práce, kterou provedl velmi odpovědně, rozsáhle a náročně. Teoretické 

zarámování v souboru vnitřně konzistentních teoretických směrů nebo trendů je ovšem slabší. Filip 

Bouzek prokázal, že se s konkrétními koncepty seznámil, ale jejich použití v práci je již málo četné.    

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1. Které teoretické koncepty se v práci podařilo potvrdit nebo naopak vyvrátit?  

2. Jaké jsou důvody, že občanský spolek, který hájí zájmy veřejnosti, je veřejnou správou brán 

jako potížista. Je chyba na straně veřejné správy nebo i ve vystupování spolku?  

3. Lze v rámci revitalizace BF používat, argumentovat pojmem “veřejný zájem“. Děje se to 

v Sušici a pokud, tak z jaké strany.  

 

Datum: 4.9. 2019  

Autor posudku:  RNDr. Radim Perlín, Ph.D.   

 

Podpis: 


