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„Rozvojový potenciál částí obcí na příkladu města Police nad Metují“ 

(posudek školitelky bakalářské práce) 

 

Bakalářská práce se zabývá malými sídly (částmi obcí) a jejich rozvojovým potenciálem. Student v práci 
nejdříve obecně popsal a poté na případu města Police nad Metují podrobně sledoval a kvantifikoval 
rozvojový potenciál jeho částí. Ukazatele byly vybrány na základě prostudované literatury. 
S nedostatečnými zdroji dat na úrovni částí obcí se student vypořádat dobře. Při zpracování analytické 
části zkombinoval několik druhů informačních zdrojů – od statistik, přes internet (webové stránky obcí) 
až po vlastní terénní výzkum či osobní návštěvu zasedání zastupitelstva obce. Za přínosné (a na základě 
studovaného oboru i logické) považuji propojení poznatků ze sociální geografie a kartografie, které je 
patrné například z Obrázku 1 (typologie sídel), Mapy 2 (zastavěnost, údolní charakter některých sídel) 
a doprovodných textů. 
 

I když bylo město Police nad Metují vybráno autorem převážně z důvodu známosti dané lokality (autor 
ze zvolené obce pochází), musím konstatovat, že výběr obce byl šťastný s ohledem na zajímavý početní 
vývoj zejména ve středových částech obce. 
 

Polemizovat by se dalo nad zařazením jednotlivých ukazatelů, resp. pojmenování tematických okruhů, 
nicméně toto je velmi častý problém obdobných analýz. Je zcela neoddiskutovatelné, že některé v práci 
použité ukazatele je možné využít pouze na malém vzorku částí obcí nebo na malém sledovaném 
území. Použití obdobných metod pro hromadnou analýzu by již bylo poněkud složitější a analyticky 
obtížnější. 
 

Student pracoval na bakalářské práci samostatně, přinesl mnoho zajímavých nápadů a k vlastnímu 
sepsání bakalářské práce přistupoval svědomitě. Tradiční požadovaná struktura práce byla dodržena. 
Po formální stránce shledávám práci stylisticky a jazykově správnou, bez výraznějších překlepů.  
 

Vytknout by se možná dalo opomenutí časového či územního hlediska v Tabulkách 2, 13-18 i když 
z textu je původ i stáří dat zřejmé. V grafech (věkových pyramidách) by bylo vhodnější hodnotit nejen 
podíl dětské a postproduktivní složky, ale i celkový tvar sestrojených věkových pyramid, byť s vědomím, 
že jsou konstruovány za populačně malé jednotky. Na straně 16 je v poslední větě v souvislosti 
s volebními obvody citován Zákon č. 152/1994 Sb., i když již existuje novější právní úprava. 
  
Autor za téma své bakalářské práce zvolil nepříliš častý pohled a jednotku, která otevírá celou řadu 
možných směrů budoucího výzkumu. Jak sám autor v závěru uvádí, zajímavé může být zejména 
srovnání a diferenciace rozvoje současných a minulých (dnes již samostatných) částí obce. Při 
budoucím hodnocení rozvojového potenciálu částí obcí v rámci jedné obce by bylo vhodné brát v potaz 
i fyzickou blízkost ostatních obcí, neboť obec není vakuum a jiné obce či jejich části bývají mnohdy blíže 
(toto je patrné i z Mapy 2) než středová či hlavní část obce, ve které se nachází převážná část obchodů 
a služeb. 
 
Práci považuji za kvalitní, přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. 
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