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1. Struktura práce

Práce má všechny náležité součásti diplomové práce. Řazení kapitol je logické. Struktura práce není úplně v 

souladu s názvem práce - lokální aktéři procesu suburbanizace. Tyto záležitosti jsou částečně řešeny v kapitolách 

4.1 a 4.2 a další důležitý text je schován v kapitole 5.6 Shrnutí. Autorka  hlavně popisovala a hodnotila 

suburbánní územní rozvoj jako takový (výstavbu domů), který samozřejmě ovlivňovali různí aktéři. Autorka 

také sledovala sociální klima v suburbiích, které s hodnocením aktérů souvisí jen částečně. Také cíle práce 

uvedené na stránce 9 a 10 přiliš nenacházejí odraz v názvech kapitol diplomové práce - ve struktuře práce.

2. Metodologická a metodická stránka práce

Hypotézy nejsou jednoznačně stanoveny, ale v případě této práce to tolik nevadí. Autorka si nejprve dala za cíl 

zjistit, kdo je hlavním iniciátorem suburbánní výstavby. To analyzuje pouze na základě jedné otázky starostům a 

jejím zpracováním v tabulce - 1. cíl. Autorka dobře odhalila názory a postoje starostů obcí k další výstavbě, 

nikoliv ovšem všech zastupitelů, jak v cíli deklaruje - cíl 2. Sledování sociálního klimatu v obcích je určitou 

odbočkou od konceptu práce - cíl 3. Možnosti využívání nástrojů řízení rozvoje obcí jsou probrány dobře - cíl 4.  

Autorka do práce zahrnula dost textů o urban sprawl, ale v řešeném území suburbánních obcí jej nehodnotí - cíl 

5. Autorka na území obce Srubec pomocí kvalitativního výzkumu – řízených rozhovorů - hledala a hodnotila 

klíčové aktéry rozvoje obce - cíl 6. Autorce se podařilo popsat a zhodnotit roli zpracovatele a pořizovatele 

územního plánu a roli orgánů státní správy - cíl 7. 

V první části diplomové práci byly použity standardizované dotazníky pro starosty obcí. Není úplně jasné, kdo 

byl na počátku sestavování těchto dotazníků, které jsme společně později upravovali. Nyní, při čtení práce, mne 

napadají mnohé další otázky pro dotazník, které by více udkryly uskutečněnou suburbanizaci a roli jednotlivých 

aktérů v ní. Ve druhé části práce autorka použila řízené rozhovory. Jejich výsledkem je poměrně kvalitní text 

vyhodnocující konkrétní otázky územního rozvoje obce Srubec a působení starostky, developerů a některých 

orgánu státní správy v tomto rozvoji. Autorce se podařilo získat některá data z nového sčítání 2011.

3. Práce s literaturou a dalšími informačními zdroji

V diplomové práci je dostatek literatury. Je zde literatura západní (zde mi scházejí práce popisující 

východoněmeckou suburbanizaci od autorů z Lipska), literatury českých autorů je také dostatek, ale dominují 

práce členů KSGRR. Přitom práce brněnských a olomouckých urbánních geografů a sociologů jsou kvalitní a 

řeší menší metropole. Schází mi práce slovenské – Matlovič, Lukáčová, Slavík. Autorka správně cituje, drobným 

problémem je citování územně plánovacích materiálů, konkrétně územního plánu obce Srubec, který je někde 

uveden pod zkratkou ÚP, ÚPO, ÚPD (např. na stránkách 47 až 49).

4. Odborná správnost – znalost problematiky

Diplomantka se umí pohybovat v problematice územního plánování, rozhodování a legislativy, a praxe celého 

územního rozvoje, včetně aktivit developerů. Autorka do značné míry zná teoreticko-metodologickou bázi ve 

vztahu k suburbanizaci.

5. Zhodnocení výsledků, naplnění cílů, aplikovatelnost v praxi

Práce přináší řádu dobrých výsledků - v oblasti vyhodnocení dotazníkového šetření mezi starosty a hlavně v 

oblasti zhodnocení minulé, současné a budoucí rezidenční výstavby v obci Srubec. Autorka byla dokonce 



vyzvána zastupitelstvem obce aby vytvořřila strategický plán obce. Vzhledem k určitým problémům v cílech a 

hypotézách práce (viz výše), nebyly některé cíle zcela naplněny. 

6. Úroveň jazykového a stylistického zpracování

Úroveň jazykového a stylistického zpracování, pokud ji mohu posoudit, je přijatelná. Nalezl jsem několik 

překlepů - strany 11, 22.

7. Formální a grafická úroveň práce

Formální úprava práce je přijatelná, ale mohla být lepší. Uspořádání textu v první části práce se poněkud odlišuje 

od uspořádání v druhé části práce zaměřené na obec Srubec. V druhé části jsou kratší vložené kapitoly, někde 

také tučně psané věty. Fotografie mohly být větší a kvalitnější. Fotografií odhalujících špatné a dobré příklady je 

málo.

Otázky k obhajobě:

1. Na straně 14. píšete, že zvyšováním rozdílů v příjmech domácností a sociální diferenciací dochází k 
takzvanému mizení střední třídy. Je tomu skutečně tak? Navíc se často uvádí, že motorem suburbanizace je 
střední třída a že socialistická suburbanizace byla podpořena vznikem, rozšířením a zbohatnutím střední třídy. 

2. Pan ing. arch. Jiří Brůha je současně zpracovatelem územního plánu obce Srubec a současně projektantem  
developerských firem, které na území obce staví. Územní plán proto může mít, do určité míry, takovou 
podobu, jakou si developerské firmy přeji. Co si myslíte o tomto střetu a spojení zájmů?

3. Vyhodnocení odpovědí starostů se dalo prohloubit. Proč autorka odpovědi neutřídila například podle 
velikosti obcí nebo podle míry suburbanizace? Proč se nepokusila propojit odpověďi na více otázek? 

4. Pokuste se vysvětlit rozdíly a souvislosti územního plánu obce, regulačního plánu obce (nebo zóny), 
územní studie a zastavovací studie. S těmito pojmy v práci pracujete, ale nedefinujete je. Jaký je jejich obsah, 
funkce a jak vzájemně souvisejí? Čím jsou obce českobudějovické aglomerace vybaveny? Jak je to v případě 
obce Srubec?

5. Používáte termín suburbanité, který jsem ještě nezaznamenal. Je správný? Označuje všechny obyvatele 
suburbií nebo jen nové obyvatelé suburbií přistěhovalé suburbánní migrací?
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