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Předložená práce představuje v rámci studentských prací patrně unikátní počin. Jedná se o 

práci, která je na pomezí problematiky územního plánování a politické geografie, tedy sféry, 

která je v praxi úzce propojena, ale které geografové zatím - až nepochopitelně - věnují málo 

pozornosti. Práce je poměrně rozsáhlá, tvoří ji 47 stran textu a tři strany tabulkových příloh. 

Využívá 19 titulů literatury a řady internetových zdrojů. 

 

Základem práce je srovnání dvou územních plánů a strategického plánu rozvoje Plzně – 

zhodnocení z hlediska naplňování jejich cílů ve smyslu veřejného zájmu a rozvoje města. 

V rámci tohoto cíle autor jednak hodnotí, nakolik byly a jsou územní plány naplňovány 

z kvantitativního hlediska, a zejména se zaměřuje na sporné projekty (stavby), které se staly 

předmětem střetů mezi občany (veřejností) a podnikateli, resp. jejich politiky.    

 

Část teoretické přístupy je stručným úvodem – informací o několika významných publikacích 

zabývajících se problematikou rozvoje měst a územním plánováním. Mohla obsahovat 

alespoň několik příkladů teoretických koncepcí rozvoje a funkčního členění měst a střetů 

zájmů při jejich realizaci.  

 

Práce splňuje požadavky jak ve smyslu formálním (výzkumné otázky, hypotézy, metodika, 

závěr, řádné odkazy a citace, grafika), tak věcném. Její přínos spočívá v kvalitním rozboru a 

posouzení problematiky střetů zájmů podnikatelských kruhů často reprezentovaných politiky 

(napříč stranami) a zájmy veřejnosti. Naznačuje, že v procesu vývoje se zvyšuje angažovanost 

občanů a jejich vliv na řešení problémů rozvoje města a kvality života v jeho rámci. Kvalitně 

odvedené práci by slušela oprava překlepů a některých formulací.   

 

Z hlediska cílů práce lze za nejvýznamnější považovat zjištění, že zástupci donedávna 

nejsilnější politické strany, tj. ODS, jež si během dlouhého období působení na radnici zvykli 

na téměř neomezené způsoby vládnutí a vytvořili si vazby na podnikatelské skupiny a nejvíce 

ignorují zájmy občanů a požadavky týkající se zkvalitnění života a udržitelného rozvoje a 

nesou největší díl zodpovědnosti za (ne)řešení problémů města. Práce tak naznačuje potřebu 

častější obměny a diversifikace vedení a zejména nutnost respektovat zájmy veřejnosti. 

V tomto ohledu může práce představovat pilotní projekt/ukázku pro další publikace v tomto 

perspektivním směru v praxi využitelného výzkumu. 

 

Z u vedených důvodů doporučuji práci k přijetí. 

    

Praha 1.9. 2014                                                 vedoucí práce RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. 

 
 


