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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Funkční analýza centra města Trutnova: problémy a potenciál    

Autor práce: Michal Bobr  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Zaměření výzkumné práce vychází ze zájmu autora analyzovat příčiny, proč dle jeho názoru (i názoru 

řady dalších obyvatel) dochází ve městě Trutnově k úpadku centra města. Práce je proto vhodným 

příspěvkem k pozvání funkčních proměn v malých a středně velkých městech, které zůstávají mimo 

hlavní zájem výzkumu postsocialistických transformací měst. Cíle práce jsou relevantní, přiměřené 

pro tento typ prací a velmi vhodně ukotvené v literatuře. 

 

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

Teoretická část práce představuje širší rámec sledované problematiky, kterou ukotvuje v literatuře o 

socialistických měst a následných postsocialistických transformacích, uvádí ji do kontextu proměn 

vnitřní prostorové struktury a měnící se role center měst a konečně také do probíhajících proměn 

maloobchodu a jeho prostorových struktur. Čtenář tak získává ucelenou a logicky strukturovanou 

představu o širším kontextu následující případové studie. Vzhledem k zaměření analytické část jsou 

nadbytečné pasáže zaměřené na využití veřejného prostoru (veřejný prostor práce nesleduje).  

 

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

Práce se opírá o kombinaci výzkumných metod – jednak o rozsáhlou analýzu dat ze živnostenského 

rejstříku a z dalších veřejně dostupných databází, dále o vlastní pozorování autora a o provedené 

rozhovory s aktéry, kteří působí v centru města jako obchodníci, nebo mohou vývoj centra 

ovlivňovat z pozice vlastníků nebo místní samosprávy. Kombinace výzkumných metod je vzhledem 

k cílům práce velmi vhodná, protože umožňuje jak detailně analyzovat vývoj funkcí v centru města (a 

ukázat, zda dochází k „úpadku“ a v čem konkrétně „úpadek“ spočívá), tak hledat vysvětlení 

zjištěných trendů a pochopení procesů, které vývoj centra Trutnova ovlivňují. Metodická část práce 

adekvátně popisuje jednotlivé části výzkumu. 

 

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

Analytická část práce prezentuje nejprve data získaná analýzou živnostenského rejstříku, který uvádí 

detailní údaje o provozovnách jednotlivých podnikatelů na úrovni adresních bodů. Takto detailní 

zpracování poměrně neobvyklého zdroje ukazuje na pečlivost a systematičnost autora. Výsledkem je 

celá řada map, grafů a tabulek, které sice vyžadují určité soustředění a interpretaci, zároveň ale 

poskytují jasný popis proměny funkcí v centru Trutnova a dokumentují trendy, které jsou ve 
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veřejném diskurzu označovány jako úpadek – tj. pokles počtu provozoven v centru a změna jejich 

sektorové struktury. Využití databáze provozoven navíc umožňuje detailní zachycení proměn města 

na mikroúrovni, tj. sledování proměny jednotlivých domů a ulic, identifikaci stabilních nebo měnících 

se míst. Druhá část výzkumu, která využívá rozhovory s významnými aktéry, dokumentuje 

neradostnou realitu, kde chybí dlouhodobější vize samosprávy, která je zároveň největším 

vlastníkem, její podpora a spolupráce s podnikatelským sektorem při dlouhodobé správě a rozvoji 

centra města. V této části je patrné velké využití jednoho z rozhovorů. 

 

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

Závěr práce je poměrně rozsáhlý, shrnuje a provazuje výše uvedená zjištění a odpovídá na položené 

otázky/hypotézy. Jedinou výtkou k závěrečné části je, že mohla více zdůraznit hlavní zjištění ve 

formě jednoduchých a srozumitelných sdělení a navázat je na příslušnou literaturu. Práce totiž 

alespoň dle mého čtení důkladně dokumentovala, že centrum města se v posledních letech stalo 

(strukturou obchodu a služeb) doplňkem k obchodním zónám vzniklých jinde ve městě (srovnání se 

nabízí s tezemi losangeleské školy o vztahu centra a zázemí), a že tomuto procesu přispívá jednání 

hlavních aktérů a jejich nespolupráce (tj. na velmi obecné úrovni absence sociálního kapitálu a 

urbánní politiky). 

 

2. 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.) 

Grafy a mapy (zejména ty v přílohách) vyžadují delší soustředění při čtení. Čtivost práce je 

v některých pasážích snižována velkým důrazem na preciznost a podložení tvrzení rozsáhlou 

faktografií. 

 

3. Souhrn 

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

V práci se pozitivně odráží zájem autora o problematiku. Přestože na začátku byla v podstatě 

normativní otázka (úpadek centra města, případné možnosti změny takového stavu), nezůstala 

práce v rovině normativních tvrzení, ale naopak se opírá o důkladnou pozitivní analýzu vývoje centra 

města. Práce ukazuje možné využití dat živnostenského rejstříku, který není v geografických pracích 

častým zdrojem dat. Diplomová práce je zdařilou případovou studií procesů, které s různými 

obměnami probíhají v řadě malých a středních měst, a proto si zaslouží rozšíření mezi odbornou 

veřejnost. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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Otázky k obhajobě 
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Autor posudku: RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.  

 

Podpis: 


