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Občan v procesu územního plánování na příkladu města Ústí nad Labem
Cílem práce je zhodnotit, jaké jsou možné a dostupné způsoby zapojení
veřejnosti do procesu územního plánování v České republice a zjistit, jaké
dopady mají participační aktivity na tvorbu územního plánu ve městě Ústí
nad Labem.
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Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“.
Hlavní pozitiva práce:
Diplomatka aktivně přistoupila ke zkoumanému tématu. Po úvodních zjištěních velmi malé participace ve
sledovaném území rozšířila a vyhledala adekvántní „vzorové“ příklady tak, aby mohla vytvořit soubor
doporučení pro zapojování veřejnosti do územně plánovacího procesu obecně.
Hlavní negativa práce:
Práce zhodnotila celou řadu dostupných a v praxi používaných participativních technik, přesto závěrečná
doporučení zůstala zbytečně v obecné rovině.
Otázky k obhajobě (1-2):

Můžete prosím ve stručnosti popsat základní etapy ideální participace v procesu tvorby
územního plánu města?
Co považujete za hlavní příčiny malého zájmu města Ústí nad Labem zapojit do procesu
tvorby územního plánu veřejnost?
Práce JE1 - NENÍ2 doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň2:
V Pardubicích dne 1.6.2012
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VÝBORNĚ MÍNUS
Podpis oponenta:

Nehodící se prosím škrtněte.
Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře
minus, dobře, nevyhověl/a
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