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Oponentní posudek disertační práce 

 

Název disertační práce: Ekonomické ukazatele udržitelného urbanistického rozvoje středně 

velkých měst 

Autor disertační práce: Ing. Miroslav Pavlas 

 

Disertant zvoliv pro svou disertační práci téma, které pokládám za aktuální a jeho 

zpracování za záslužné, neboť zajištění udržitelného urbanistického rozvoje měst představuje 

úkol, se kterým se veřejná správa v České republice i v zahraniční vypořádává v mnoha 

případech ne zcela optimálně. Práci tak považuji za přínosnou nejen z pohledu rozšíření 

teoretického poznání a rozvoje daného vědního oboru, ale i praxe municipalit v ČR. 

Předložená práce představuje materiál podnětný pro odborné diskuse nejen na akademické 

půdě, ale rovněž cenný zdroj informací pro zástupce veřejné správy, zejména samosprávy na 

municipální úrovni, v ČR, současně se může stát také inspirací pro relevantní subjekty 

v zahraničí. 

Předložená práce obsahuje celkem 179 stran textu, včetně příloh, které účelně doplňují 

vlastní text práce. Práce je logicky členěna do 13 kapitol.  

V úvodní kapitole je vymezen výzkumný problém řešený v disertační práci, návazně 

pak ve druhé kapitole je formulován hlavní cíl disertační práce, který zní: „Cílem této práce je 

definovat způsob, jakým může být měřena „udržitelnost“ rozvoje na úrovni měst formou 

souboru vhodných ekonomických ukazatelů, definovat vzájemné vazby těchto ukazatelů, 

jejich hodnoty a proporce.“. Ke splnění uvedeného hlavního cíle disertační práce byly vhodně 

stanoveny čtyři dílčí cíle. Hlavní cíl i dílčí cíle disertační práce považuji za adekvátní povaze 

dané vědecké práce a po prostudování práce mohu konstatovat, že jak dílčí cíle práce, tak i 

hlavní cíl práce byly splněny. Současně byla verifikována i hypotéza obsažená v kapitole 

čtvrté. Součástí poslední kapitoly úvodního bloku práce je i krátké pojednání o metodice 

řešení disertační práce, které v základních krocích shrnuje postup disertanta. Aplikované 

metody vědecké práce jsou pak dále konkretizovány, v některých případech rovněž doplněny 

schematickým postupem (např. str. 38), v rámci vlastní práce. Lze konstatovat, že autor 

odpovídajícím způsobem aplikoval standardní metody vědecké práce, rovněž respektoval 

obecné zásady tvorby vědecké práce, kdy na kvalitně zpracovanou rešerši navazuje vlastní 

práce autora rozšiřující poznání v dané oblasti. 

 Přehled o současném stavu problematiky zpracovaný formou literární rešerše přináší 

kapitola pátá. V logických vazbách jsou zde propojeny poznatky z různých vědních disciplín - 

urbanistické ekonomie, veřejné ekonomie, veřejných a municipálních financí - a vytvořen tak 

byl kvalitní teoretický základ pro navazující vlastní práci autora. Za jediné negativum této 

části práce považuji převažující orientaci autora na domácí literární prameny, kdy využití 

většího množství zahraničních odborných časopisů by jistě přispělo ke zkvalitnění této práce. 

V kontextu uvedeného v této části disertační práce mám dvě otázky, na které by měl autor 

práce odpovědět v průběhu obhajoby. Za prvé, jaký vidíte vztah mezi udržitelným 

urbanistickým rozvojem měst a konceptem společenské odpovědnosti? Za druhé, na str. 23 
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citujete poněkud zúžené pojetí pojmu internalizace externalit. Jaké alternativní způsoby 

řešení externalit na municipální úrovni lze v praxi aplikovat – např. s ohledem na pojetí 

Stiglitze (Stiglitz, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997) či 

Tetřevové (Tetřevová, L. Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2008)? 

Za stěžejní část disertační práce lze považovat kapitolu šestou a sedmou. Šestá 

kapitola je věnována ekonomickým ukazatelům udržitelného rozvoje v urbanistické praxi. 

Autor zde na úvod kriticky hodnotí využitelnost existujících indikátorových sad a dále 

diskutuje krátkodobý a dlouhodobý přístup k měření urbanistického rozvoje. Alternativně 

přitom definuje jednotlivá období, viz str. 46. Uveďte v rámci obhajoby, co považujete za 

krátké, středně dlouhé a dlouhé období. Klíčová pozornost je v této části práce věnována 

ekonomické prosperitě měst z krátkodobého a střednědobého hlediska. Autor přitom vychází 

z rešerše odborné literatury na téma rozpočtové hospodaření a finanční stabilita měst, přičemž 

kombinuje rozpočtový a účetní přístup. V této části práce disertant zmiňuje jako cizí zdroj 

financování rozvoje měst téměř výhradně úvěry. Vzhledem k úvěrové tradici evropského 

financování sice bankovní úvěry představují převažující cizí zdroj financování municipalit, 

avšak za jejich alternativu lze považovat komunální dluhopisy. Jaký potenciál spatřuje 

disertant ve využití komunálních dluhopisů jako zdroje financování rozvojových aktivit 

měst v ČR, s jakými výhodami, nevýhodami a riziky je tento způsob financování spojen? 

Dále je pak definováno a podrobeno diskusi 8 ukazatelů krátkodobé a střednědobé finanční 

stability města a návazně je na jejich základě autorem disertační práce navržen vlastní 

agregovaný ukazatel finanční stability města s využitím metody scoringu. Navržený 

agregovaný ukazatel finanční stability města hodnotím velmi pozitivně. Kladně lze hodnotit i 

další 3 soubory navržených ukazatelů, které jsou zaměřeny na analýzu a hodnocení jednak 

majetkové struktury a majetkového hospodaření města, jednak stability a diverzifikace místní 

ekonomické základny, ale i na analýzu a hodnocení udržitelnosti a efektivity základní městské 

infrastruktury. Jednotlivé ukazatele jsou zde konkretizovány a vysvětleny a jsou stanoveny 

jejich doporučené, příp. průměrné a prahové hodnoty. Předloženou sadu 31 ukazatelů 

udržitelného urbanistického rozvoje lze považovat za klíčový přínos předložené disertační 

práce. Za negativum však považuji příliš komplikovaný výklad ukazatelů stability a 

diverzifikace místní ekonomické základny a udržitelnosti a efektivity základní městské 

infrastruktury. Prosím, aby se v rámci prezentace či rozpravy k disertační práci autor vyjádřil 

k tomu, na základě čeho bylo vybráno daných 31 dílčích ukazatelů, neboť z obsahu práce 

toto není zcela zřejmé.  

Navržená metodika hodnocení udržitelného urbanistického rozvoje pomocí výše 

uvedené sady 31 ukazatelů je v kapitole sedmé ověřena ve formě tří případových studií, které 

hodnotí urbanistický rozvoj města Jihlavy, Mladé Boleslavi a Sokolova. Ověření navržené 

metodiky lze jen přivítat. 

Poslední část práce, kterou je závěr, pak považuji za nejslabší část celé práce. Autor se 

snaží sumarizovat veškeré poznatky, výstupy a závěry prezentované v práci, kombinuje však 

podání přes cíl práce (který je navíc formulován alternativně oproti cíli definovanému v kap. 

2.), otázky a výzkumné otázky a také výzkumnou hypotézu, což v konečném důsledku snižuje 

srozumitelnost daného textu. 
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Co se týká formální stránky práce, předložená práce je celkem kvalitně zpracována. 

Obsahuje pouze několik drobných nedostatků, např. rozdělení zdroje číslo 30, absenci 

vysvětlivek některých zkratek a jejich neuvedení v seznamu zkratek – OP, R, RH, BR, chybné 

odsazení anebo chybějící primární odpovědnost u některých internetových zdrojů. K lepší 

orientaci v seznamu literatury by pak jistě přispělo strukturování podle povahy zdrojů. 

Z hlediska jazykového je práce na dobré úrovni, obsahuje pouze několik jazykově 

problematických konstrukcí.  

 

Závěrem mohu konstatovat, že disertační práce předložená Ing. Miroslavem Pavlasem 

je kvalitně zpracovaná, přináší zajímavé a originální řešení daného problému a lze ji 

považovat za přínosnou jak pro rozvoj vědního oboru, tak pro praxi. Předložená disertační 

práce obsahuje v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

v platném znění, původní a uveřejněné výsledky. Dílčí připomínky k práci, které uvádím, 

nikterak nesnižují kvalitu předložené práce, měly by vést k zamyšlení disertanta nad danými 

problémy a mohou se stát podnětem pro jeho další vědeckou práci.  

Na základě výše uvedeného doporučuji disertační práci k obhajobě. 

  

Pardubice 6. 6. 2014 

 

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. 

Univerzita Pardubice 

 


