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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval na diplomové práci víceméně samostatně, hlavním konzultantem byl Ing. Lubor
Hruška-Tvrdý, Ph.D. Práce vznikala přímo na pracovišti diplomanta. Konzultace s vedoucím práce
probíhala v delších časových intervalech, ale ne z důvodu neochoty studenta, ale z důvodu
nepotřebnosti. Vždy když vzniknul problém, byl řádně konzultován. Autor práci vytvářel svědomitě a
i z předložené práce je patrná kvalitní práce s literaturou a i širokou škálou datových zdrojů.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce Davida Kubáně si klade za cíl vytvořit metodiku pro hodnocení vybraných procesů
v území s využitím GIS a posoudit jejich vliv na udržitelný rozvoj. Úvodní kapitola shrnuje teoretické
pojmy a současnou situaci v oblasti územního plánování v ČR. Další kapitola přináší detailní a
rozsáhlý popis datových zdrojů a hlavně metodiky, která byla vyvinuta v rámci diplomové práce. Pro
každé z 12 témat (dané legislativou) je představen systém kritérií (2-5 pro každé téma) a každé toto
kritérium je dále kvantifikováno datovým zdrojem či výsledkem prostorové analýzy. V další kapitole
je pak daná metodika aplikována na dvě území (kraj a SO ORP). V závěru autor shrnuje výsledky své
práce. Práce obsahuje celkem 57 stran textu a 4 rozsáhlé přílohy. Autor cituje vysoce nadstandardních
43 zdrojů, z nichž je 6 v angličtině, 1 v polštině a několik ve slovenštině. Autor se v práci několikrát
opírá o tým, v rámci obhajoby je tedy potřeba rozebrat konkrétní přínosy diplomanta (v práci to
zmiňuje hlavně u vytváření sady indikátorů).

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání diplomové práce v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
• !!! Mohl by autor při obhajobě říct, zda je autorem celé metodiky prezentované v diplomové práci?
Případně upřesnit jeho roli při vytváření metodiky?
• Na straně 19 autor cituje z vyhlášky 500/2006 Sb. Ucelená témata pro vyhodnocování území a
uvádí jich 10, na str. 32 však uvádí tutéž vyhlášku a uvádí celkem 12 témat. Co je tedy správně?
• U některých vět patrně nejsou uvedeny citace, případně je autorem sám diplomant? Např.
„Kvalitativní výzkumné metody umožní redefinovat konstrukt udržitelného rozvoje, který následně
bude operacionalizovaný do jednotlivých kritérií…“ apod.
• !!! Při porovnání definovaných témat (kap. 3.3 a příloha 2) a indikátorů, které je mají kvantifikovat
(příloha 3) se objevují nesoulady, např. DI5 (dopravní obslužnost VHD) –  pokrytí oblasti spoji,
četnost spojů do center SO ORP a kraje, typ veřejné dopravy a integrovaný dopravní systém; toto je
vysvětlováno indikátory Existencí železniční stanice v obci a Počtem spojů do ORP. Kde je zmínka o
pokrytí území linkami, o existenci IDS, spojení do krajského města? Proč se bere větší důraz na
železnici než na autobus? Ještě větší rozdílnost je v případě DI1 (Silniční síť), kde se kritérium
popisuje ve vztahu k hustotě, kapacitě a technickému stavu silniční sítě, statické dopravě, dostupnosti
center a intenzitě dopravy, nicméně indikátory jsou jen časovou dostupností (síťová analýza) a
Průchod územím silnic I., II. a III. třídy (tomuto indikátoru nerozumím). Kde je ona intenzita, např.
ze Sčítání dopravy, technický stav komunikací, počet odstavných parkovišť apod.? Podobné
nesoulady mezi kritérii a indikátory je více a i v jiných tématech.
• V mapách u praktické aplikace metodiky je chybná legenda, kde spadají hodnoty -2; -1; 0 atd.?
• !!! Rozumím faktu, proč do hodnocení vstupuje expert, ale jedná se pak o metodiku, která umožňuje
srovnatelnost RURÚ napříč republikou? Kdo to je expert? Na straně 30 autor píše, že je potřeba
znalost komplexně území, to znamená, že metodiku může používat jen „expert“ z dané oblasti? Kdo
byl tedy expert při hodnocení Ústeckého kraje a SO ORP Říčany?



5. Hodnocení formální stránky.
• Citace zdrojů neodpovídá v některých případech standardu, ojediněle nesouhlasí rok (Illner, 2005
nebo 2006) či rok není vůbec uveden (Ouředníček).
• Práce obsahuje častější výskyt překlepů a drobných pravopisných chyb.
• Kapitola 3.1 je v práci 2x.

6. Jaký je způsob využití práce?
Téma diplomové práce bylo zpracováváno v rámci projektu Udržitelný rozvoj v územním plánování,
který je finančně podpořen TAČR (program Beta) a byl zpracováván pro potřeby Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Praktické uplatnění je tak zřejmé.

7. Celkové hodnocení práce.
Autor si na sebe naložil obrovský úkol, který v sobě skrývá velké množství problémů a úskalí.
Navržená metodika je smysluplná a poskytuje komplexní hodnocení daného území ze sociálního,
ekonomického a environmentálního pohledu. Metodika vychází z platné legislativy a je rozhodně
přínosem, i když hledá rovnováhu mezi přílišnou detailností a dostatečnou úrovní popisu území.
Korektnost z oblasti územního plánování musí posoudit odborník (oponent). Z hlediska
geoinformatiky jsem se k nejasnostem vyjádřil výše v posudku. Autor však splnil zadané všechny
úkoly. Práci doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 20.05.2013 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.


