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1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Práce si klade za cíl analyzovat vztah mezi územním a strategickým plánem na příkladu tří 

jihočeských měst. Zatímco územní plán je pevně legislativně zakotven, strategickému plánu je 

ponechána větší volnost co do náležitostí, způsobu vzniku i časového rámce. Územní plán se věnuje 

především využití fyzických ploch, zatímco strategický plán se zaměřuje na komplexní sociálně 

ekonomický rozvoj obce. Autorka formuluje dvě hlavní hypotézy, které testuje na vybraných 

městech: 1) plány na sebe obsahově navazují, 2) případné rozpory či odlišnosti vyplývají převážně 

z rozdílného legislativního ukotvení. 

Srovnání těchto dvou rozvojových dokumentů považuji za vhodně zvolené téma BP. Hypotézy jsou 

ovšem poněkud špatně testovatelné. V prvním případě by alternativní hypotéza zněla spíš absurdně 

(dokumenty spolu obsahově nesouvisí?), ve druhém by vedla k tomu, že odlišnosti pramení z jiných 

důvodů, než z rozdílného legislativního ukotvení. Bylo by pak ale třeba zmínit, jaké alternativní 

důvody jsou brány v potaz.  

Na jednu stranu oceňuji pečlivou snahu o širší teoretické zakotvení, na druhou stranu se většina 

informací z teoretické části neprovazuje do částí dalších. Vzhledem k rozsahu celé práce by bylo 

možné teoretickou část výrazně zkrátit a omezit se jen na ty informace, z nichž se v analytické části 

opravdu vychází. Autorka by se tak rovněž snadněji vyhnula občasnému nadbytečnému opakování 

shodných informací (viz např. výrazně v části 2.4.2). 

 

Práce s literaturou 

Práce se omezuje téměř výhradně na českou odbornou literaturu. Souvisí to do značné míry se 

zpracovávaným tématem, na druhou stranu zmiňovaná souvislost strategických plánů s požadavky 

EU by za rešerši v zahraničních pramenech stála. Zároveň je velký rozdíl mezi částí teoretickou, kde 

se s literaturou pracuje, a metodickou a analytickou, kde jakékoli odkazy na odbornou literaturu 

chybí. Přinejmenším ve shrnutí výsledků analýzy by zařazení do aktuální odborné literatury bylo 

vhodné. 

 

Metodika práce 

V metodice práce je z mého pohledu největší problém. Ke srovnání dvou strategických dokumentů 

nejsou stanovena v podstatě žádná kritéria, pouze pět oblastí (proces tvorby, cíle, obsah, časový 

rámec a časová souslednost), podle kterých je následný text členěn. Osobně považuji tento druh 

analýzy za poměrně náročný – najít kritéria, na základě kterých lze texty efektivně porovnat a 
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testovat stanovené hypotézy, není snadné. Zdá se mi ovšem, že autorka se o to ani příliš nepokusila. 

Chybí také odkazy na literaturu, z níž se při volbě metody vychází. 

Nejasná zůstávají rovněž kritéria pro výběr zkoumaných obcí (a výběr vzorku je, jak známo, ve 

vědecké práci klíčově důležitý). Autorka zmiňuje, že přibližně z deseti obcí, které odpovídaly 

přednastaveným kritériím, vybrala tři – ovšem nevíme, proč právě tyto. Jednou z uvedených 

společných charakteristik je navíc to, že se „nepotýkají s vážnými ekonomickými, sociálními nebo 

strukturálními problémy, jedná se o dlouhodobě stabilizovaná města.“ (s. 34) Přitom v případě 

Jindřichova Hradce se potom jako jedna z hlavních rozvojových priorit popisuje řešení dramatického 

úbytku obyvatel a v případě Dačic řešení důsledků nevýhodné periferní lokality (vysoká 

nezaměstnanost, nízké mzdy, úbytek obyvatel).  

 

Analytická část práce 

Spíš než o analýzu jde o poměrně důkladný výtah z obou strategických dokumentů pro všechna tři 

vybraná města. Pečlivost zpracování je nesporná a je velkým kladem práce. Zároveň by ovšem bylo 

třeba vybrat jen ty nejdůležitější části, které souvisí se stanovenými hypotézami. Některé části 

(například srovnání politických reprezentací v zastupitelstvech ve dvou po sobě jdoucích volebních 

obdobích) působí vzhledem k hypotézám spíš nadbytečně. 

 

Závěry práce 

Obě stanovené hypotézy prohlašuje autorka za potvrzené. V případě druhé hypotézy ovšem není 

jasné, na základě čeho tak činí a proč není důležitějším důvodem pro rozdílnost dvou strategických 

dokumentů například jejich rozdílné obsahové zaměření (spíš než rozdílný legislativní rámec). 

 

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 

Především řadím k formální úpravě přílišný rozsah – odhaduji přes 80 normostran. Výběr toho 

důležitého a celkové zestručnění by práci rozhodně prospělo. 

Některé části se opakují, některá tvrzení by zasloužila podložit odkazem na zdroj informace, jinak je 

stylistická i citační úroveň velmi dobrá. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Práce má jasnou strukturu i zaměření. Zaostává z mého pohledu v metodě analýzy, která je velmi 

vágní, a podle toho také vypadají výsledky. Práci nelze upřít poctivost zpracování – rozhodně co do 
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množství nastřádaného materiálu. Co chybí, je výraznější utřídění všech informací a napřímení linky 

od teoretických východisek přes zvolené hypotézy k samotným případovým studiím. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Na základě čeho je potvrzena hypotéza, že odlišnosti dvou studovaných dokumentů vyplývají 

převážně z rozdílného legislativního ukotvení? 

Jak se zkoumanými hypotézami souvisí srovnání politických reprezentací ve dvou po sobě jdoucích 

volebních obdobích? 
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