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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Vztah mezi územním plánem a strategickým plánem – případová studie 

města Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice    

Autor práce:  Petra Masojídková 

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Autorka při zpracování této bakalářské práce prokázala schopnost soustavné vědecké práce, 

schopnost sledovat hlavní teoretické koncepty a stejně tak i schopnost konkrétních výzkumných 

prací v případových studiích.  

Práce je velmi dobře opřena o solidní teoretický aparát, kde Petra Masojídková velmi dobře zvládla 

komentovat hlavní přístupy, hlavní pojmy a hlavní směry uvažování, které se vztahují ke zvolenému 

tématu práce. Jednotlivé pojmy a koncepty v práci dobře interpretuje, při práci se opírá o poměrně 

masivní seznam literárních zdrojů. Autorka je pochopitelně silnější v korektním přebírání a 

vysvětlení dosavadních přístupů, její vlastní přístupy a postupy v duchu naznačených teoretických 

konceptů jsou zatím spíše v plenkách. To ale od bakalářské práce snad ani není možné očekávat.  

Autorka prokázala dobrou schopnost se samostatně orientovat ve zvoleném tématu práce, je 

schopná samostatně rozvrhnout a naplnit výzkumnou práci a samostatně zpracovat zvolené téma.  

Vlastní hodnocení vychází z metodicky dobře zpracovaného rámce hodnocení postupně 

6 proměnných faktorů obou dokumentů ve 3 městech Jihočeského kraje.  I při praktické práci 

Petra Masojídková postupuje systematicky a věcně korektně hodnotí jednotlivé sledované faktory. 

V některých konkrétních závěrech bych se s autorkou rozešel, to ale nepovažuji za chybu, ale 

pouze za menší objem zkušeností nebo osobní znalosti sledované problematiky strategického a 

územního plánování. 

Za drobný problém považuji pouze spojení shrnutí výsledků výzkumu a závěru práce. Považoval 

bych za lepší, pokud by v kapitole 8. Shrnutí byly skutečně shrnuty hlavní výsledky a provedeno 

srovnání stejných nebo rozdílných výsledků v obou městech ve sledovaných ukazatelích a následně 

v chybějící 9. kapitole Závěry by se autorka vrátila a k vymezeným teoretickým konceptům a 

stanoveným hypotézám a provedla by konfrontaci dosažených výsledků s teoretickým rámcem 

práce.  

To je ale pouze malá kaňka na jinak velmi dobré práci.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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