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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň  X   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
X    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Z práce vyplynuly některé závěry, ale bohužel nebyly vyhodnoceny některé externí 
podmínky, které mají vliv na cenu nákladů v určitých částech zástavby města, nebyly tu 
hodnoceny hlouběji interní faktory jako např. sociální klima v určité zástavbě, které nelze 
úplně oddělit od očekávaných výsledků. Je tu tedy závislost na místní komunitě, obyvatelích a 
na propagandě, které jsou velmi efektivní. Samozřejmě  není vyhodnocen ani městský 
„marketing“, v SRN běžně sledovaná a dotovaná položka, která v Hradci Králové tvoří 
nedílnou součást image a má vliv i na územní plán a další faktory. K tomu jsou vztaženy i 
následující otázky :  

1. Zkoumala jste dopad a dosah propagačních akcí na cenu nemovitostí, kvalitu bydlení a 
služeb v různých částech obytné zástavby a jste schopna jej nějak vyhodnotit. 

2. Myslíte, že náklady Vámi zjištěné jsou adekvátní cenám u jednotlivých městských 
typů zástavby (údržba chodníků, zeleně atp.). Nezaujal Vás vliv životního prostředí na 
náklady, shledáváte v tom nějaké zákonitosti a užší souvislosti, abstrahujte možnou 
souvislost? 



3. Myslíte, že některé údaje jsou zatíženy větší chybou ve prospěch, např. suburbánní 
zástavby? 

4. Učinila jste nějakou zkušenost s činností skupin obyvatel, které ovlivňují kvalitu a 
cenu městských služeb? 

 
Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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