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úroveň Kritéria hodnocení práce 

výbor-
ná 

výborná 
minus 

velmi 
dobrá 

velmi dobrá 
minus 

dobrá  nedosta-
tečná 

nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce X       
Logika struktury práce X       
Adekvátnost použitých metod X       
Hloubka provedené analýzy X       
Nároky na podkladové materiály X       
Práce s českou literaturou včetně 
citací 

X       

Práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

      X 

Využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení 

 X      

Formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

X       

Stylistická úroveň X       
Relevantnost příloh       X 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 
 
Hlavní pozitiva práce: 
Diplomatka důkladně zanalyzovala stav existující plánovací dokumentace ve vybraném okrese Jičín a za 
existující plánovací dokumentace a přinesla pravdivý obraz o stavu územního a strategického plánování v daném 
území. 
 
Hlavní negativa práce: 
Nevýhodou práce je, že byly analyzována jen při města ve vybraném území, což ovšem vychází z neexistence 
relevantních dokumentů. O to hlubší byla analýza na vybraných příkladech, a proto tuto skutečnost nelze 
diplomantce přičítat k tíži. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
I když to nebylo cílem Vaší práce narazila jste někde při zkoumání vazeb mezi plánovacími 
dokumenty i na provázanost mezi strategickým plánem a rozpočtem obce? Znáte nějaký 
příklad z praxe, kde tyto dokumenty provázány jsou? Mohla byste tyto vazby ostatním 
městům doporučit? 
 
Práce    JE1   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: VÝBORNĚ 
 

V Pardubicích dne 1.6.2012         Podpis oponenta: 

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


