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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 

nadprůměrná 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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Z důvodu lepší vypovídací schopnosti o efektivitě čerpání dotačních titulů by analýze 
prospělo hojnější využití statistického aparátu. Jaké metody kromě v práci použitého 
korelačního koeficientu by bylo možné uvažovat? 

2. V závěru práce je konstatováno uspokojení ze situace, že třetina projektů překročila 
stanovenou hranici. Lze očekávat úspěšné dokončení většiny projektů vzhledem 
k blížícímu se konci plánovacího období? 

3. Jakými způsoby by bylo možné zlepšit situaci v oblasti cestovního ruchu ve 
zkoumaném regionu? 
 



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