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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Hospodaření s vodou v územním plánu     

Autor práce: Bc. Nikola Pospíšilová   
 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Hodnocená diplomová práce se zabývá hospodařením s vodou v územních plánech. V práci je 

stanoven jeden hlavní cíl. Autorka definuje hypotézy na základě odborné literatury. Byla stanovena 

pouze jedna výzkumná otázka.  

 

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

V práci s odbornou literaturou neshledávám nedostatky. Vyzdvihl bych široké teoretické zarámování 

propojující témata klimatických změn, krajiny a územního plánování, což plně odpovídá zaměření 

diplomové práce. 

 

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

Autorka založila empirický výzkum na kvalitativním přístupu. Využívá sémantickou analýzu územních 

plánů obcí a dále realizovala polostrukturované rozhovory s představiteli veřejné správy. Připomínky 

mám především k realizaci a vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů. Při vyhodnocení 

kvalitativního výzkumu nedošlo k anonymizaci rozhovorů, která je charakteristická pro kvalitativní 

výzkum prostřednictvím rozhovorů. Nízký počet realizovaných rozhovorů ztěžuje souhrnné 

vyhodnocení pohledu oslovených aktérů na význam hospodaření s vodou v územních plánech. 

Autorka tak popisuje výsledky jednotlivých rozhovorů.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

V analytické části práce jsou podrobně zhodnoceny územní plány sledovaných měst. Na základě 

definovaných charakteristik se podařilo vhodně porovnat územní plány. V analytické části je nutné 

ocenit podkapitolu shrnující výsledky analýzy, která propojuje poznatky sémantické analýzy a 

polostrukturovaných rozhovorů a přináší zajímavé informace.  

 

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

V závěrech práce jsou shrnuty výsledky práce a zodpovězena výzkumná otázka. U vyhodnocení 

hypotéz mi není jasné, na základě čeho došlo k jejich zamítnutí nebo potvrzení. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 
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Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Formální úprava práce je výborná. Z formálního hlediska se v práci nenacházejí zásadnější 

nedostatky. Práce je strukturovaná do sedmi kapitol. Autorka vhodně cituje odbornou literaturou. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Hodnocená diplomová práce se zabývá hospodařením s vodou v územních plánech. Diplomová 

práce reaguje na potřebu podpory hospodaření s vodou v krajině. Silnou stránkou diplomové práce 

je provedený empirický výzkum, který přináší nové poznatky o zahrnutí problematiky hospodaření 

s vodou do územních plánů. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Diskutujte rozdíly mezi použitou sémantickou analýzou a kvantitativní obsahovou analýzou. Byla by 

kvantitativní obsahová analýza v dalším výzkumu tohoto tématu využitelná?  

Jaký je potenciál územních studií krajiny pro hospodaření s vodou v krajině? 
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