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Posudek oponenta bakalářské práce

Názevpráce: DEcENTRALlzAcEPRocEsU ÚzruruíxoplÁruovÁtttí
NA MoDEl_ovÉnn pŘíruou enNĚNsxÉ ne louERAcE

Autor práce: Jan Tichý
oponent práce: lng. arch. Jan Májek, Ph.D.

Popis práce:

Bakalářská práce se zabyívá kritikou stávajícího systému územního plánování s cílem
poukázat na jeho nedostatky' V návrhové části elaborátu pak předkládá řešení, které má dle
názoru autora Jana Tichého vest ke zlepšení současné územně plánovací agendy a vytvoření
podmínek pro efektivnější fungování územního plánování a snadnějšímu prosazení záměrů
jednotlivců.

Hodnocení práce:
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1. odborná úroveň práce ! ! x n
2' Vhodnost pouŽitých metod a postupů ! ! x D

3' Vvužitíodborné literaturv a práce s ní tr x tr n
4' Formální, Erafická a iazyková úprava práce ! n x I
5. Splnění poŽadavků zadání práce ! ! x n

Komentář k bodům 1. Až5.:

Jak se lze dočíst jiŽ v samém Úvodu práce, student svou kritiku současného územně
plánovacího systému staví na celé řadě poměrně rezolutních tezí, které se oponentovi jeví
jako zavádějící a zpochybnitelné. Např. tvrdl že: ,,HIds jednotlivce je (v systému územního
plónovóní) zcelo nevyslyšen". Rovněž uýrok ve 3. odstavci 1' kapitoly považuje oponent za

nepodložený, cituji: ,,Celkem dvě třetiny lidí nemojí reólnou možnost prosodit svůj hlas
v otazce prostředí, ve kterém žijí, procují o traví volný čos." A podobně se autor vy1adřuje v
tvrzení: ,,Cíle územního plónování vymezují pouze kolektivní zájmy, bez zahrnutí zójmů
jednotliých fyzických a provnických osob." Výše uvedené rnýroky, které však mají subjektivní
názorovou povahu, student předkládá jako suchá fakta, aniž by svá tvrzení řádně analyticky
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zdůvodnil. Takto je lze ale označit spíše za nepodložená laická zvolání, než seriózní odbornou

kritiku.
Bohužel i mnohá další tvrzení, o která student opírá svou bakalářskou práci, jsou

přinejmenším odvážné až radikální a vyvolávají v oponentovi od prvních stránek
předloŽeného elaborátu jisté pochybnosti o tom, zda student správně pochopil funkci

jednotliých Nástrojů územního plánování a systém pořizování územně plánovací

dokumentace V ČR obecně, a to včetně možnosti aktivního zapojení veřejnosti (tedy i

jednotlivce) do procesu.
V Úvodu své práce Jan Tichý dále předkládá celou řadu statistických údajů převážně o

počtu obyvatel a velikosti sídel, aniŽ však uvádí, o jaký informační zdroj se opírá.

Student si vytyčuje smělý cíl práce, cituji'. ,,Tato proce považuje zo možnost zlepšení
(stavojícího) stavu takoý systém, kde bude moci koždu osobo snodněji prosodit svůj zójem

o předat svoje myšlenky řídícím orgónům." Nabízí se otázka, jak by pak fungoval takoý
systém územního plánování a měl-li by vůbec smysl, pokud by si kaŽdá osoba do všech

důsledků mohla prosadit svůj zájem? Nevedlo by to spíše k územnímu chaosu a

dezurbanizaci?

Autor práce v kapitole 4.3'3' popisuje institut vyvlastnění jako standardní represivní

nástroj k prosazení (obecného) veřejného zájmu. Znavazu1ícího textu dále vypl1ývá, Že záměr,

pro který byl uplatněn institut vyvlastnění, není možné zkontrolovat! Což není pravdiuý ýrok.
lnstitut vyvlastnění je zákonem přesně Vymezen na konkrétní stavby a účely a není moŽné jej

užívat účelově pro jakýkoliv veřejný zájem,jak vyznívá Z textu práce'

V kapitole 4'6' autor popisuje, sytém akceptovatelné, resp. efektivní komunikace mezi

konkrétní osobou (občanem) a osobou, ktero se no plonování o řízení přímo podíIí. Za

efektivní komunikaci přitom považuje takovou, kdy mezi rnýše uvedenými osobami jsou

maximálně dva mezičlánky, tedy maximálně dvě osoby, které fungujíjako zprostředkovatelé

kontaktu s osobou, kteró se na plónovaní a řízení přímo podílí'
Na základě tohoto předpokladu pak student v kapitole 6.2'3' navrhuje zrušeni

stávajícího Územního plánu a jeho agendu přesunout do působnosti nižších správních celků.

Namísto Územního plánu pak navrhuje zřídit Rozvojoý plón územního celku o velikosti 5 000

- 10 oo0 obyvotel. Hovoříme-li o procesu územního plánování a studentem navrhovaných

úpravách, je však nutno si nejprve zodpovědět otázku, koho autor považuje za tzv. ,,osobu,

kteró se no plónovóní a řízení přímo podítí'? Je tím myšlen orgán, který ÚPD schvaluje - tedy

zastupitelstva obcí či krajů? Je tou osobou myšlen pořizovatel Úpo - tedy úřední osoba

která řídí proces pořizování dokumentace? Nebo tuto osobu představuje snad projektant,
který přímo zapracovává pokyny obce a pořizovatele? V kaŽdém případě všechny uiše
uvedené osoby, které se spolupodílí na vypracování územně plánovací dokumentace, jsou

minimálně z úřední desky všeobecně veřejně známy a pro jejich známost či oslovení není
potřeba ani jednoho, natož pak dvou či více prostředníků. Lze se tedy na ně obrátit přímo ať

už osobně či písemně, v souladu se zákonným postupem na pořízení Úpo.
omezení velikosti Územního celku (na 5 - 10 tis. obyvatel) má kromě snadnějšího

prosazování soukromých zájmů dle návrhu autora zároveň vést ke zuýšení regulační
podrobnosti tohoto plánu. Zvyšování podrobnosti Tichým navrhované dokumentace, by ve

výsledku tento dokument však neúměrně prodraŽilo, neboť jak uvádí, jednalo by se o
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kombinaci Regulačního plánu, územní studie a developerských projektů a to vše v rámci

jednoho souhrnného dokumentu S názvem ,,Rozvojoý plón územního celku". oponent má

váŽné pochybnosti o tom, zda by tento plán, vzhledem ke svému rozsahu, navrŽené

podrobnosti a tím pádem i mnohonásobně delší předpokládané době na pořízení, skutečně

zajistil efektivnější prosazen í zájmŮjednotlivců, o jejichž blaho jde autorovi práce především'

Práce je psaná slohem odpovídajícím standardu studenta techniky. Až na několik

drobných překlepů je práce bez gramatických chyb.

Některá tvrzení a ýroky by si zaslouŽily širšívysvětlení či komentář, neboť mohou být

chápány víceznačně' Alespoň ty nejvíce diskutabilní oponent zmiňuje V tomto posudku'

Student nevyuŽil žádnou doporučenou literaturu uvedenou v zadání bakalářské práce,

a to ani Územní plán města Brna. l když se to vzhledem k názvu práce jeví jako překvapivé,

vzhledem k celkovému tematickému zaměření to lze akceptovat a není to chápáno jako

nedostatek.

Závěrečné hodnocení oponenta:
Student se pustil do nelehkého tématu kritiky procesu systému územního plánování'.Je

škoda, že tato kritika nezůstala v odborně věcné /technické/ rovině, ale místy se nese

v radikální rétorice a aktivistickém duchu, který by v laickém čtenáři mohl vyvolat dojem, že

situace v problematice územního plánu je tristnía dlouhodobě neudrŽitelná. Práce průřezově

obsahuje celou řadu kategoricky kritických tvrzení, které jsou však ve svém důsledku nanejrniš

diskutabilní a není v reálných moŽnostech oponenta je jednotlivě rozporovat. oponent si je

vědom řady nedokonalostí stávajícího systému územního plánování, nicméně zarputile

kritický pohled studenta Tichého nesdílí.

Práce má ambici eliminovat negativa vúzemně plánovacím procesu a přispět kjeho

zefektivnění' Ve skutečnosti však pouze usiluje o posílení zájmŮjednotlivců a developerů na

úkor zájmů veřejných. Praktických problémů při pořizování Úpo se však práce nedotýká a

negativistická kritika tak ulpívá spíše na povrchu problematiky.

Připomínky a dotazy kpráci.

Student se Ve své práci průřezově kritickyvymezuje proti tzv. veřejnému zójmu. Pokud
pojem ,,veřejný zájem" není legislativně přesně Vymezen, jak by jej Jan Tichý
definoval sqými vlastními slovy? oponenta dále zajímá, zda a za jakých
podmínek autor práce připouští, že veřejnému zájmu (v oblasti územního
plánování) může náležet vyšší priorita než zájmu jednotIivce?

Student (v kapitole 5'3.1.2) tvrdí, že Potitika územního rozvoje České Republiky je

z hlediska uspokojení zójmů jednotlivců nevyhovující, coŽ je v podstatě pravda, za

předpokladu, Že navrŽený veřejný zájem v pÚR není současně průmětem zájmů
jednotlivců. pÚn lze z hlediska zájmů občana nepřímo ovlivnit prostřednictvím
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demokraticky volených zástupců obcí, krajů a nakonec vlády Čn, .;akoŽto vrcholného

schvalujícího orgánu. Jak by si Jan Tichý konkrétně představoval promítnutí
uspokojení zójmů jednotlivcLi do tohoto nejvyššího strategického nástroje Úp na

celostátní úrovni, kterým je Politika územního rozvoje čR?

- Student (v kapitole 5'3.2.3)tvrdl Že jednotlivé fuzické a próvnické osoby nemohou žódným

způsobem prosadit své zajmy do zósad územního rozvoje. A obdobně (v kapitole 5.3.3.2)

tvrdí, Že u větších obcí (cca nad 10 tis.) uplatnění zójmů běžného jednotlivce (do územního

plónu obce) není možné. A dodává, že z hlediska zajmů jednotlivce je tak územní plón

nevyhovující, resp. nedostatečný nóstroj. CoŽ jsou opět zcela nekompromisní tvrzení, o

kterých lze na odborné Úrovni s autorem bakalářské práce vést polemiku, za

předpokladu, Že si je autor vědom, kdy do procesu Úp můŽe jako občan aktivně

vstoupit a tím jej ovlivnit. Jak by si Jan Tichý představoval uspokojivé prosazení
zájmů jednotlivců v rámci Zásad územního rozvoje a v rámci Územního pIánu

obce při zachování stávajícího systému?

- Y závěru kapitoly 6.3.3' Jan Tichý tvrdí, resp. navrhuje, Že ,,Zlepšení postavení developerů

tok přinóší i celkově transparentní systém územního plónovaní." Mohl by student svůj

uýrok stručně vysvětlit, zejména s ohledem na to, zda je přesvědčen i o tom, zda
jím navrhovaným zlepšením postavení ryze komerčního subjektu by nevedlo ke

střetům zájmů s jinými soukromými subjekty - jednotlivci?
- Na závěr oponent vznáší již spíše řečnickou otázku, zda při posílení postavení

developerů, nehrozíještě větší devastace předměstských oblastí a vzniku dalších urban

sprawl (sídelních kaší)?

Závér:

Přes veškeré rnýše uvedené vytky a připomínky, které se mohou jevit jako vážné,

oponent oceňuje odvahu studenta kriticky se zabývat tématem, které svou povahou a

multidisciplinární složitostí spadá spíše do kategorie magisterských resp' doktorských prací.

oponent dále vyzdvihuje zanícený entuziasmus studenta Tichého, který vložil do své

bakalářské práce, byť některá r4ýchodiska a závěry lze považovat za dubiózní. Vzhledem však

k tomu, že se student pustil do komplexně složitého tématu s ambicí navrhnout systémové

změny, Se oponent cítí být vázán shovívavostí s nadějí, že kandidát bakalář Jan Tichý ýše
uvedené Wtky ve své obhajobě před státnicovou komisí vysvětlí a uvede na pravou míru'

Student nicméně dostatečně prokázal schopnost orientace v odborné problematice a práce s

příslušnou literaturou.

Bakalářskou práci studentaJana Tichého doporučuji k obhajobě.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: D l 2,5

Datum: 8. června 201 7 Podpis oponenta práce'........


