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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:    Zastavitelné plochy v územním plánu města Klatovy v letech 

                         1994-2014     

Autor práce:  Bc. Marie Vacková 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Diplomová práce má 87 stran textu (str. 10 – 97),  6 stran použité literatury a 13 příloh. Vlastní 

výzkum včetně závěrů je obsahem str. 51-97. 

Strukturou odpovídá požadavkům na diplomové práce. Text vhodně doplňují tabulky (6), grafy (7) a  

„obrázky“ (7). Práce je zpracovaná pečlivě s dobrou úrovní textu a grafiky. 

Pouze několik doporučení -  některá schémata by bylo vhodné doplnit měřítkem, šťastné není 

oddělení výkresu územního plánu (v textu) a jeho legendy              (v příloze). Chybí rovněž  vysvětlení 

označení X, … v příloze č.6. 

(Za formulačně vhodnější bych na str. 65 a dalších považoval  místo „zastavování zastavitelných 

území“ využití zastavitelných území.  Na této straně a následujících  místo „vymezení danou 

dokumentací ÚPN SÚ“  správně  mělo být vymezení změnou ÚPN SÚ). 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, 

teoretické podložení hypotéz aj.)   

Cílem  diplomové práce bylo vyhodnotit  vývoj vymezování zastavitelného území města Klatovy a 

postup jeho zastavování na základě analýzy změn územního plánu. 

Pro začátek byly stanoveny  2 výzkumné otázky  (jak byly vymezovány zastavitelné plochy, důvody a 

aktéři) a 2 hypotézy , které byly zjišťovány  a ověřovány  na základě analýz a formou řízených 

rozhovorů. 

Uvedená problematika  bezprostředně souvisí s  optimalizací využití území a je  i náplní územního 

plánování a regionální geografie. Proto teoretické i právní rámce vycházejí především z těchto  

disciplín. 

 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 
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V diplomové práci jsou vhodně interpretované teoretické podklady, které v této specifické situaci 

vycházejí především z novější literatury a  z právních předpisů územního plánování. Využity jsou i 

aktuální dokumenty EU k územnímu rozvoji. Autorka prokazuje dobrou znalost problematiky 

rozhodování o využití území, resp.  územního plánování,  včetně různých přístupů a vazeb mezi 

strategickým a prostorovým ( a územním) plánování, vhodně doplněnou citací literatury. V práci jsou 

zmíněny i trendy ve vývoji měst a konfrontovány se stavem v Klatovech. 

Pro upřesnění uvádím, že územní studie a regulační plán  může řešit území více obcí, součástí územně 

analytických podkladů (data) je i rozbor udržitelného rozvoje území obsahující hodnoty a problémy 

území (str. 19). V procesu pořizování územního plánu mají důležitou kontrolní funkci – prověření 

zákonnosti – i nadřízený orgán územního plánování a pořizovatel (str. 25). Územní plán vymezuje  i 

plochy k prověření územní studií, nebo vyžadující regulační plán (str.26). 

 

 

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

Pro dosažení stanovených cílů diplomové práce bylo  použito jednak analýzy vymezování a 

naplňování  zastavitelných ploch a jednak výsledků  řízených rozhovorů. 

Pro analýzu byla využita dokumentace změn územního plánu, katastrální mapy  a ortofotomapy,  v 

případě potřeby doplněné vlastním průzkumem. 

Použitá metodika je pro sledované cíle práce obecně vhodná a umožňuje získat reálný obraz využití 

území. 

Osnova řízeného rozhovoru (příloha č. 1) obsahově pokrývá sledované cíle diplomové práce a navíc 

obsahuje i výhledové rozvojové požadavky, které je možné konfrontovat s dosavadním vývojem ve 

sledovaném období. 

Mezi respondenty řízených rozhovorů bych považoval za vhodné zařadit i projektanta územního 

plánu – který měl odborně posuzovat  požadavky na vymezení zastavitelných území a korigovat laický 

přístup jak představitelů samosprávy, tak v tomto případě i úředníků. 

(Jako další podklady by bylo možné využít i dat územně analytických podkladů, územních rozhodnutí 

a stavebních povolení – což by bylo vhodné zejména při soustředění pozornosti na konkrétní lokalitu). 

 

 

 

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

analýzy) 

Vlastni analýza vývoje zastavitelných ploch je provedena pečlivě ve 3 etapách, zaměřuje se jak na 

časové hledisko, tak i na lokalizaci a funkční využití. 

Předmětem analýzy zastavitelných ploch bylo 57 lokalit (řešených v 17 změnách územního plánu v 

letech 1994-2014), vybraných podle velikosti a funkce. Plochy přestavby nebyly podrobněji 

analyzovány. Výsledky analýzy potvrdily 1.hypotézu – že zastavitelné plochy byly vymezovány 



 

3 
 

extenzívně (chaoticky) bez ohledu na skutečnou potřebu. 

Míra využití jednotlivých ploch (a změn územního plánu) je detailně uvedena v tabulkách a doplněna 

výstižnými grafy. 

Závěry analýzy (str.77 a další) správně interpretují zjištěné výsledky – i když někdy poněkud 

zjednodušeně. Tak např. zrychlení využití zastavitelných ploch a vyšší využití ploch pro výrobu po r. 

2008 souvisí s výstavbou fotovoltaických elektráren (např. lokality 8, 38, 44, 52), které zaujímají 

zhruba 1/3 realizovaných výrobních ploch v letech 1994-2014. 

Rovněž příliš optimistický je názor na str. 82 – že Klatovy potvrzují díky výše uvedenému svoji 

průmyslovou tradici. Úspěšnost využití výrobních ploch se odráží v počtu vytvořených pracovních 

míst, eventuálně v realizovaném výkonu. V případě Klatov, vyjma lokality č. 25,  se jedná vždy pouze o 

několik, výjimečně desítky pracovních míst. 

„Sofistikovanost“ připravovaného územního plánu (str.93) nespočívá ve vymezení území pro 27 

územních studií – obvykle se jedná o „sofistikovaný“ přístup projektanta k zajištění dalších zakázek. 

Za dílčí nedostatek považuji chybějící základní charakteristiku řešeného území, která mohla být 

uvedena např.  v kapitole 5.1 o územním plánu Klatov (ne všichni území Klatov znají a výsledky 

diplomové práce mohou být využity i po delší době) – širší územní vazby (v textu  příhraničí), limity 

území (v textu záplavové území), základní demografické údaje, plocha zastavěného území, apod. 

Řada těchto údajů  (např. v tabulce pro začátek a konec sledovaného období) by mohla být využita i 

při analýze vývoje zastavitelných ploch. Autorka se zde zřejmě důsledně držela zadání a cílů 

diplomové práce. 

 

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

V závěrech práce (str.94-97) se na základě analytické části  potvrzuje správnost hypotéz, které byly 

stanoveny na počátku diplomové práce. Závěry diplomové práce potvrdily, že vývoj ve vymezování a 

využití zastavitelných ploch v Klatovech se neliší od vývoje v České republice uváděného jinými 

autory. Autorka klade zároveň otázku, jak by na tyto trendy měla reagovat současná legislativa. 

 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předložená diplomová práce splnila cíle stanovené na jejím počátku. Autorka prokázala potřebné  

teoretické znalosti včetně aplikace metodických postupů při vyhodnocování využití území. To se 

projevilo i  v přijatém pracovním postupu  a umožnilo  správnou interpretaci výsledků provedené 

analýzy. 

 Výsledky  diplomové práce potvrdily  trendy ve vymezování a využití zastavitelných území v českých 

městech. Údaje z analýzy by měly být využity při rozhodování o dalším územním rozvoji Klatov. 

Výše uvedené připomínky  nemají podstatný vliv  na výsledek a závěry diplomové práce, jsou uvedeny  

jako připomenutí pro další práci autorky. 
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Otázky k obhajobě 

1. Projevilo se využití zastavitelných ploch v Klatovech v počtu obyvatel a pracovních příležitostí? 

2. Jak může pořizovatel územního plánu ovlivnit návrh zastavitelných ploch? 

 

 

 

 

Datum:  19. 8. 2015  

Autor posudku:  RNDr. Václav Treml  

          

Podpis: 

 


