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POSUDEK VEDOUCÍHO 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 aj.) 

K formální podobě práce nemám žádné zásadní připomínky. Text je psán srozumitelně bez 

výraznějších stylistických zaváhání, obrázky a tabulky jsou provedeny korektně, jsou dobře čitelné a 

správně dokumentují postup zpracování textu a ilustrují provedený výzkum.   

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Autorka si klade v úvodu dvě výzkumné otázky, které se týkají postupu vymezování a naplňování 

zastavitelných ploch vymezených v územním plánu města Klatovy. Tyto otázky jasně určují další 

směřování textu. V kapitole teoretický rámec (2. kapitola) autorka velmi precizně a věcně správně 

analyzuje české územní plánování, pokouší se najít přesahy i do evropského územního rozvoje a 

k některým tezím zaujímá i kritické stanovisko. V této části autorka hojně čerpá z dostupné 

literatury, upozorňuje na možné rozdílné výklady jednotlivých etap nebo pojmů, ale přesto kapitola 

působí především popisně. Inovativnost a vlastní přístupy autorky se poněkud ztrácejí v množství 

faktů, které autorky přejímá, vysvětluje a dokumentuje. Na analýzu územně plánovacích přístupů 

pak navazuje stručná 3. kapitola, kde autorka s odkazem na tvrzení vybraných autorů uvádí svoje 

výzkumné hypotézy. I když s postupem autorky souhlasím, doporučil bych v této kapitole hlubší a 

podrobnější propojení hypotéz právě na teoretickou část.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce s literaturou je vedena pečlivě, věcně správně, autorka se pokouší i přesto, že se jedná o téma 

ukotvené v domácích zdrojích najít a použít i zahraniční zdroje, které dokumentují proměnu 

evropských přístupů k územnímu rozvoji. Citace jednotlivých zdrojů jak v textu, tak i v přehledu 

zdrojů je korektně vedena. I když se autorka pokouší místy o kritický odstup od jednotlivých 

citovaných tvrzení, má tato část práce již svým charakterem a složením především popisný 

charakter. Autorka asi správně cítila potřebu popsat jednotlivé nástroje územního plánování a to i 

přesto, že tyto nástroje jsou bohatě popsány a analyzovány ve velkém množství dalších zdrojů 
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Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

V metodické části práce jsou velmi podrobně a přesně popsány metody vymezení a hodnocení 

jednotlivých sledovaných ploch v hodnocených etapách platnosti územního plánu města Klatovy. 

Autorka správně upozorňuje i na metodické obtíže při vymezení jednotlivých ploch a logicky správně 

zdůvodňuje konečný seznam vymezených ploch. V poslední části této kapitoly je uveden postup 

vymezení respondentů pro polostrukturované řízené rozhovory a zdůvodněn jejich výběr. K této 

části práce nemám žádné zásadní připomínky.  

 

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

Ve vlastní práci autorka s využitím interních zdrojů města Klatovy analyzuje proměnu vymezení 

zastavitelného území města. Zaměřila se jak na postup vymezení jak z  hlediska času, tak i změny 

funkčního využití vymezených ploch zastavitelného území města. Autorka s podrobnou znalostí věci 

dobře argumentuje, upozorňuje na jednotlivé problémy a konstatuje v průběhu sledovaného období 

jednak malou stabilitu územního plánu města a dále i patrnou změnu koncepce nebo přístupu 

k územnímu plánování ve městě.  

Stejně důležité jako vymezování zastavitelných ploch je i jejich postupné využití, zaplnění. Tomu se 

autorka podrobně věnuje v kapitole 5.2.2 a to na základě posouzení souboru ortofotomap k 

dostupným rokům. Autorka velmi správně upozorňuje, že zatímco některé vymezené plochy byly 

velmi rychle plně využity, jiné vymezené plochy pro novou výstavbu jsou stále nevyužité. Za 

podstatné proto považuji zjištění autorky, že nové plochy byly vymezeny bez ohledu na reálnou 

potřebu a bez ohledu na míru zastavěnosti již vymezených ploch.  Takový postup ovšem odpovídá 

v teoretické části diskutovanému konceptu územního plánu jako nabídky ploch.  (Str. 67 -68. graf 5.). 

Pokus o vysvětlení postupu proměny vymezení zastavitelného území a také postup využití 

jednotlivých ploch je vhodně doplněn analýzou rozhovorů s respondenty – významnými místními 

představiteli městského úřadu, kteří se podíleli na přípravě a schvalování jednotlivých dokumentů.  

Vlastní výzkum, vyhodnocení dosažených výsledků i jejich interpretace je provedena velmi korektně 

a zodpovědně.  

 

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

V závěrečné kapitole se autorka vrací ke stanoveným výzkumným otázkám a hypotézám práce. 

Autorka s odkazem na výsledky výzkumu správně argumentuje a upozorňuje na hlavní výsledky 

práce, které dává do souvislosti jak s výzkumnými otázkami, tak i hypotézami.  

 

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

Práci hodnotím jako dobře zpracovanou. Autorka prokázala schopnost samostatně pracovat, řešit 

výzkumná témata a prokázala schopnost samostatné výzkumné práce. Za silnou stránku práce 

považuji provedený výzkum a jeho provedení. Za jedinou slabší část práce považuji méně 

propracované provázaní dosažených výsledků s diskuzí teoretických konceptů územního rozvoje a 

územního plánování.  
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Otázky k obhajobě 

Souvisí podle vašeho názoru rozdíl v přístupu k vymezení zastavitelného území do roku 2003 a po 

roce 2003 se schválením nového zákona o územním plánování v roce 2006? 

Jakou roli při přípravě územního plánu nebo jeho změn může a má sehrát samospráva? 

 

Datum: 15.8. 2015  

Autor posudku:  Radim Perlín  

 

Podpis: 

 


