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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá v plném rozsahu zadání, umožňuje s využitím geoinformačních
technologií vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoj (dále jen RURÚ) jako nedílné součásti územně
analytických podkladů (dále jen ÚAP).

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury a návaznosti diplomová práce logickým způsobem od vysvětlení pojmů, popisu
nástrojů územního plánování, objasnění metodiky hodnocení a vytvoření modelu až ke konkrétnímu
příkladu podává názorný a použitelný návod k vyhodnocení RURÚ.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
- Teoretická východiska udržitelného rozvoje jsou popsána v souladu se současnými trendy, zmíněny
jsou základní celostátní dokumenty a popsán systém územního plánování v ČR. Shoduji se s
kritickým hodnocením „duality“ ÚAP, kdy část údajů o zemí je sledována v ÚAP obcí a jiné údaje v
ÚAP krajů, přestože k vyhodnocení RURÚ je nezbytné mít všechny dostupné relevantní údaje o
území.
- Použitou metodu multikriteriálního hodnocení v kombinaci s expertním posouzením považuji pro
řešení problematiky RURÚ za velmi vhodnou, ne-li jedinou možnou pro získání srovnatelného
vyhodnocení v rámci krajů i celého státu (pokud by byla použita jednotná kritéria, jednotné
indikátory a jednotná metoda hodnocení).
- S vybranými kritérii lze souhlasit, v podstatě popisují všechny složky území a přiřazení vah
odpovídá jejich významnosti. Mnohem obtížnější než výběr kritérií je výběr indikátorů tak, aby se
jednalo o data dostupná, reprezentativní pro dané kritérium a současně vyjadřující nejen stav, ale i
tendence v území. Z tohoto hlediska hodnotím výběr kritérií i indikátorů kladně, snad s výjimkou
zařazení kritéria V3 – Záplavová území a ochrana před povodněmi pro vodní režim (str. 33) a
zařazení indikátorů podíl zastavěného území a podíl zastavitelných ploch v záplavovém území Q 100
do hodnocení vodního režimu. Kritérium i oba indikátory bych zařadila spíše do tématu obyvatelstvo
a bydlení, protože záplavy jsou ohrožením ne tolik pro vodní režim, jako pro obyvatelstvo. Současně
považuji za problematické kritérium T14 – Zásobování teplem, když dálkové zásobování teplem je v
ČR značně ztrátové (tím pádem neudržitelné) a pro domácnosti, které tyto ztráty jako konečný
zákazník zaplatí, neekonomické. Pro hodnocení udržitelného rozvoje v ČR považuji za marginální
kritérium D14 – Vodní doprava kvůli malému podílu splavných úseků vodních toků. Při výběru
kritérií a indikátorů by zřejmě diplomant vázán výběrem zpracovatelského týmu úkolu řešeného pro
ministerstvo, takže tyto připomínky nemají vliv na celkové hodnocení diplomové práce.
- Oceňuji uvedení názorných příkladů zpracování indikátorů (str. 42 a dále), ale příklad D13A mohl
být snad popsán trochu detailněji i pro neodborníka v oboru geoinformatika. Navržené původní váhy
kritérií -1, -0,75, -0,5 až +1, +0,75, +0,5 považuji za vhodnější než ministerstvem redukované
hodnocení -1, 0, +1, které může výsledek značně zploštit. Zřejmě díky tomuto zjednodušení působí
poněkud nevěrohodně kartogram enviromnetálního pilíře (str. 54), kdy spolu sousedí obce s
nejhorším (-3) a nejlepším (+3) hodnocením životního prostředí. Naopak kartogram sociálního pilíře
působí mnohem seriózněji, k podobně ostrým přechodům odlišně hodnocených ploch zde nedochází.
- U příkladu hodnocení RURÚ pro SO ORP Říčany bych uvítala kromě popisu postupu také alespoň
jeden konkrétní příklad aplikace modelu s konkrétními hodnotami pro řešené území.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kritické připomínky diplomové práci se týkají spíše detailů. Tvrzení, že úřady územního plánování v
Moravskoslezském kraji používají jednotný datový model, je nepřesné (str. 24); některé úřady mají
datový model vlastní, ale model T-mapy v našem kraji převažuje.
Dále bych pokládala za vhodné podrobněji vysvětlit všechny použité matematické vzorce (např.



vzorec na str. 31), tj. jednotlivě popsat všechny veličiny ve vzorci, aby byla metodika srozumitelná i
pro méně zasvěceného čtenáře.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Diplomová práce je přínosem k řešení dané problematiky, na jejím podkladě by mohla vzniknout
celostátní metodika pro vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje. Podobné metody sice již byly v
rámci ÚAP použity, ale tato metoda je z těch, které jsem měla možnost poznat, nejkomplexnější.
Oceňuji zařazení závěrečného expertního posouzení na základě znalosti území, protože čistě exaktní
výpočet, jakkoli používá ověřená data, může vést k chybnému hodnocení. Naopak hodnocení
založené pouze na posouzení experta může být subjektivní. Kombinaci obou metod považuji za
optimální.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr použitých pramenů považuji za velmi dobrý, jak už bylo řečeno výše, práce respektuje aktuální
přístupy k problematice udržitelného rozvoje. Spektrum pramenů pokrývá všechny složky
udržitelného rozvoje, osobně je mi blízké pojetí udržitelného rozvoje v územním plánování v práci
Karla Maiera a kol. (uvedeno v seznamu použité literatury pod č. 20). Jedinou připomínku mám snad
k složení expertní skupiny ministerského úkolu, která měla za úkol obecná témata rozdělit na kritéria
(str. 32). Mezi jejími členy nebyl ani jeden architekt, což bych očekávala vzhledem k tomu, že
územně analytické podklady jsou druhem územně plánovacích podkladů a územní plánování je
činnost vázaná na autorizaci v oboru architektura a územní plánování.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka práce je na velmi vysoké úrovni, členění textu je účelné a přehledné. Jazyková
stránka je z pohledu stylistiky na dobré úrovni, chyby se vyskytují zřídka ve formě překlepů a
umístění interpunkčních znamének. Větší pozornost měla být věnována závěrečné kontrole pravopisu
(obvyklé chyby diplomových a bakalářských prací – "získané data", "kritéria měly").

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce je velmi dobře využitelná pro vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje zejména na úrovni
krajů. Předpokládá ovšem jistou kvalifikaci pořizovatele v oboru GIS ve spolupráci se zkušeným
„územním plánovačem“, což není u všech úřadů územního plánování zaručeno. V takovém případě je
možné zadat vyhodnocení RURÚ externě, ale výsledky je třeba korigovat, jak předpokládá i samotná
diplomová práce, expertním vyhodnocením na základě znalosti území. Použitou metodou je možné
získání relativně objektivního vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje a pokud by byla použita
jednotně pro všechny kraje, umožnila by srovnání stavu a tendencí území v celém státě. Práci
doporučuji k publikaci.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci považuji za velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.05.2013 Ing. arch. Dagmar Saktorová


