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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Cíle práce jsou stanoveny velmi jasně a zřetelně a jsou zdůvodněny v úvodní kapitole. Hypotézy 

jsou správně naznačeny až po diskuzi literatury a opírají se o možné teoretické koncepty k řešení 

problému vody v krajině a odrazu tohoto problému v územním plánování. Hypotézy se opírají o 

literární zdroje a jsou teoreticky podloženy. Na základě hypotéz je pak formulována jedna 

výzkumná otázka, která doplňuje, rozšiřuje formulované hypotézy.  

 

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

Práce s literaturou je velmi obsáhlá a široce pojatá. Autorka ve třech navazujících kapitolách řeší 

problematiku klimatické změny, problematiku řešení a ovlivňování vývoje krajiny a přístupy 

k územnímu plánování, které se dotýkají přírodního prostředí a krajiny. Autorka nepochybně 

v rámci řešení práce získala rozsáhlý přehled o diskutovaných tématech, hlavních přístupech 

k řešení problémů a o převažujících trendech výzkumu nebo postupu řešení. Nejsem ale zcela 

přesvědčen, že toto bohaté a široké penzum zdrojů, konceptů a přístupů bezezbytku využila při 

řešení svého diplomního projektu.  

 

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

Metodická část práce je provedena dostatečně podrobně a má logickou strukturu. Nikola 

Pospíšilová nejprve zdůvodnila výběr sledovaných měst jako případových studií, dále v dostatečné 

podrobnosti popisuje postup sémantické analýzy sledovaných územních plánů. Metodiky zcela 

jasně zdůvodňuje výběr významných parametrů hodnocení, vymezuje klíčová slova a jasně dokládá 

věcně správnou nikoliv nahodilou strukturu hodnocení textů územních plánů. V třetí části 

metodiky se autorka zaměřila na metodicky správné vytěžení polostrukturovaných rozhovorů 

s lokálními aktéry, které oslovila a kteří ji poskytli další soubor informací. Tyto informace opět třídí 

podle klíčových slov a metodicky správně analyzuje provedený výzkum.    

 

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

Analytická část práce je uvozena popisnou kapitolou, která hodnotí postavení zvolených měst ve 

struktuře osídlení a charakterizuje jejich sociálně ekonomické charakteristiky. Tato kapitola by 

zcela jistě mohla být kratší, aniž by utrpěla kvalita práce. Vlastní hodnocení územních plánů 

postupuje v souladu s výše uvedenou metodikou a v duchu naznačených částí řešení. Autorka 



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

Strana 2 (celkem 3) 

postupně analyzuje všechny 4 města a precizně hodnotí jejich řešení hospodaření s vodou podle 

zvolených kritérií. Podobná zcela vyčerpávající analýza hodnocení rozhovorů již v práci není 

zpracována a diplomantka se soustředí pouze na vystižení základních rysů odpovědí 

z provedeného výzkumu. Bohužel jak při sémantické analýze textů, tak i při hodnocení rozhovorů 

se prakticky v žádné části neobjevují odkazy na bohatý teoretický rámec práce. Bylo by zcela jistě 

přínosnější, pokud by autorka svoje dílčí výsledky nebo zjištění konfrontovala s výše uvedenými 

autory a jejich tezemi.  

 

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

Před vlastními závěry se diplomantka v kapitole shrnutí znovu vrací k jednotlivým výsledkům svého 

výzkumu a pokouší se je porovnat mezi sebou podle zvolených kritérií. Tato část práce pak 

představuje hlavní závěr, hlavní výsledek celého diplomního projektu a umožňuje lépe porozumět 

a pochopit dílčí výsledky uvedené výše. V kapitole Závěr se pak autorka logicky vrací ke zvoleným 

cílům práce, hypotézám a výzkumné otázce a na základě svého výzkumu na ně formuluje 

odpovědi. Autorka dochází oprávněně ke kritickému pohledu na roli územního plánování při 

usměrňování hospodaření s vodou v krajině a s odkazem na další autory i uvádí jasné důvody, proč 

nemůže územní plán tyto ambice plnit. I přes rozdílné postavení sledovaných měst a jejich zatížení 

potenciální povodní nebo dalšími dopady chybného hospodaření s vodou, se územní plány v duchu 

své tradice zaměřují především na řešení funkčního využití území, tedy na projekty, které mají 

stavební povahu a méně na enviromentální opatření, které se realizují mimo gesci stavebních 

úřadů. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: velmi dobrá  

Stylistická úroveň: výborná  

Citační úroveň:  výborná  

 

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

Práce Nikoly Pospíšilové je z hlediska formálních požadavků na tento typ závěrečné práce 

vyhovující. Jistě by bylo možné některé výše naznačené části zkrátit a zvýšit tak čtivost celé práce. 

Grafické přílohy a vložené tabulkové přílohy splňují náležitosti na tento typ práce.  

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Práce je dobré úrovni odpovídající kvalitě závěrečných prací v rámci magisterského studia a práci 

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

 

Otázky k obhajobě 

Které teoretické koncepty uvedené v práci nejvíce odpovídají výsledkům vaší práce a které 

koncepty, které také diskutujete, se nenaplnily nebo jsou podle výsledků práce pouze marginální?  

 

Datum: 11.9. 2020  

Autor posudku:  RNDr. Radim Perlín, Ph.D  

 

Podpis: 


