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Na základě studia odborných pramenů  v teoretické části práce, provést 
analýzu  postojů a názorů občanů města  na image jejich města. 
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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 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 : 
  
Práce je tradičně rozdělena na teoretickou a empirickou část, převažuje z hlediska rozsahu i 
obsahu část empirická, v ní je nutno spatřovat jádro práce. Poměrně menší rozsah teoretické 
části nemá vliv na kvalitu práce – autorka zde výběrově a analyticky popisuje podstatné 
zdroje a východiska pro vlastní empirický výzkum. V tomto výzkumu preferuje jako hlavní 
výzkumnou metodu dotazník aplikovaný na  reprezentativní vzorek občanů města, tématy 
podstatnými pro image města. Pokud by měl oponent vyjádřit určité připomínky jsou to 
především občasné písařské překlepy a i když je výběr vzorku proveden adekvátním 
způsobem, nebyl by na škodu přeci jenom jeho větší rozsah. 
 
 
 



 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.) Kdybyste měla rozšířit svůj dotazník – jakou položku byste ve vztahu občanů 
k identifikaci s obcí, vytvořila? 

 
2.) V závěru práce uvádíte případnou možnost využití Vaší práce při aktualizaci 

strategického plánu rozvoje města. Jaká témata byste v takovém případě doporučila? 
 
 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě  
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