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Vojtěch Černík se ve své bakalářské práci o rozsahu 56 stran věnuje naplňování územního plánu Plzně 

z roku 1995, kontroverzním stavbám, které po tomto roce byly postaveny (nebo jejichž výstavba byla 

prosazována), a roli politické reprezentace města v řešení souvisejících problémů. 

Po úvodní kapitole následují cíle práce, výzkumné otázky a autorem předpokládané odpovědi. Autor 

tyto předpokládané odpovědi označuje jako hypotézy, ale necituje zde příslušnou odbornou literaturu, 

z které by tyto hypotézy měly vyplývat. Je žádoucí, aby autor uvedl, na čem se předpokládané odpovědi 

zakládají (osobní zkušenost, dřívější výzkumy apod.). 

V diskusi literatury (část „teorie města“) chybí diskuse prací zabývajících se vývojem měst v průběhu 

postsocialistické transformace, což je období zaujímající podstatnou část časového vymezení tématu 

práce. Autor sice uvádí, že v této kapitole budou diskutovány přístupy ke studiu současného vývoje 

českých měst, ale jedinou českou prací vydanou po roce 1989, která je citována v první části věnované 

geografii měst a osídlení je Geografie města Plzně (Dokoupil 2007). V seznamu literatury sice např. 

publikace Sýkora (2002) figuruje, ale v textu práce citována není. 

Velká část kapitoly 2. Metodika je věnována představení struktury práce, což patří do kapitoly úvodní. 

Jinak se zde autor většinou omezuje na vyjmenování použitých datových zdrojů. V metodické kapitole 

by měly být představeny použité metody, zdůvodněn jejich výběr, případně diskutovány další metody 

použité jinými autory při studiu podobného problému a definovány základní pojmy použité v práci. 

Vhodná by byla alespoň základní diskuse konceptu „veřejného zájmu“, který je pro tuto práci klíčový. 

V kapitole 3.1 Vymezení území je pouze vyjmenováno, z jakých městských obvodů a katastrálních území 

se Plzeň skládá. Není zde zdůvodněn výběr studovaného území z hlediska obecnějších otázek řešených 

v předložené práci. 

Stěžejní část práce představují 5. a 6. kapitola. Pátá kapitola je věnována čtyřem vybraným příkladům 

plzeňských kontroverzních staveb. První tři případy jsou zpracovány poněkud povrchně a nejsou zde 

uvedeny prakticky žádné odkazy na zdroje uvedených tvrzení. Autor například píše: „Celková rozloha 

stavby byla daleko větší než se předpokládalo v územním plánu a architektonická podoba se zdála být 

nepřípustná jak pro odborníky z řad památkářů, tak pro laickou veřejnost zastoupenou petičním 

výborem „Za zachování staré Roudné a okolí“.“ Bylo by vhodné zmínit, kteří odborníci a jak se ke stavbě 

vyjádřili, a přiložit plán dokumentující rozměry a umístění staveb (podobně jako v kapitole 5.4.1) a 

případně i fotografie (vzhledem k tomu, že je argumentováno architektonickou podobou). Naopak 

případu OC Corso byla v práci věnována větší pozornost a nechybějí zde odkazy na příslušná usnesení 

a další doplňující informace. 

Kvantitativní vyhodnocení naplnění územního plánu v kapitole 6 autor přebírá z diplomové práce 

Hrudkové (2011), ke kterému doplnil procentuální vyjádření „naplněnosti“. Měl by však vysvětlit, jak 

byl tento ukazatel v tabulce 5 počítán. Např. rozloha ploch urbanistické zeleně se zvýšila ze 418 na 

420 ha, tedy o dva hektary, přičemž byl navrhován nárůst o 89 ha – autor však uvádí naplněnost plánu 

12 %. Dále je popisován vývoj ve vymezených rozvojových územích a slovně hodnoceny hlavní oblasti 

rozvoje města v kontextu strategického plánování. 

 



Kapitola 7. Politika města Plzně se skládá téměř pouze z popisu volebních výsledků a následného 

složení zastupitelstva a rady města. Výsledky dvou hlasování důležitých z hlediska rozvoje města najde 

čtenář v příloze. Autor je využívá ve formulaci závěru práce, ale bylo by vhodné je diskutovat právě 

v kontextu celkového vývoje plzeňské politické scény již v kapitole 7. 

Slabinou práce je její formální stránka. Prakticky na každé straně textu lze nalézt několik pravopisných 

chyb a překlepů. Ne vždy je dodržen požadovaný citační vzor (např. „Matušková, Novotná, 2007“), 

chyby se vyskytují i v závěrečném seznamu literatury („MATOUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M. (ed.) 

(2007)...“). Výjimečně je uvedena i nedostatečná citace (pouze „ČSÚ“ na s. 18). Dále je vhodné 

v tabulkách oddělovat řád tisíců mezerou. 

Zřejmě vlivem nepozornosti zůstaly v práci také další drobnější nedostatky: 
-Chybně jsou uvedeny rozlohy v poznámce č. 6 na s. 17, hodnoty mají být desetkrát nižší; 
-Není uvedeno vysvětlení poznámky č. 2 na s. 19; 
-„předchozí územní plán byl schválen 21. 12. 1998“ – zřejmě má být rok 1988 (s. 21); 
-„V Tabulce x můžeme vidět srovnání výchozího stavu se stavem současným.“ (s. 35); 
-„Do zastupitelstva se poprvé nedostala ODA, jejíž propad v letech 1994 – 1998 ještě narostl a s 1,76 % 

nezískala ani jeden mandát.“ – správně má být 1,33 % (s. 47). 

Celkově předložená práce představuje zajímavé téma, které by si však zasloužilo pečlivější zpracování. 

Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm dobře. 

 

V Bergenu 4. září 2014 
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