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Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … , 4 je nevyhovující) 

 

1 1- 2 2- 3 4 

1.  Náročnost tématu   X    

2.  Volba vhodné metodiky zpracování X      

3.  Splnění cílů práce  X     

4.  Odborný přínos autora/rky   X    

         

5.  Logický postup řešení  X     

6.  Využití teoretických znalostí X      

7.  Návrh řešení   X    

8.  Sběr dat, materiálu pro řešení    X    

9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl. slova  X     

10.  Průběžná citace použité literatury  X     

11.  Formální úprava textu  X     

12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)  X     

         

13.  Celkové hodnocení práce   X    

 
 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Na jaké oblasti rozvoje doporučuje autorka regionálnímu managementu, aby se zaměřil? 

2. Jak autorka sama subjektivně hodnotí sdělení starosty, jedná se o pocit, zda se domnívá 

či ne, že se respondent-starosta v rozhovoru spíše chválí, než by konstruktivně upozorňoval 

na nedostatky sledované oblasti? 

 

Autorka si vybrala téma, které není při absenci relevantních dat, obtížné zpracovat. Toto však 

nebyl zcela její případ. Autorka narážela často na absenci konkrétních informací 

zpracovaných jinak než elektronicky. Přesto můžeme konstatovat, že práci vytvořila na 

odpovídající úrovni, byla schopna vyvozovat samostatně vlastní závěry a její práce naplňuje 

kritéria bakalářské práce. Výhradu můžeme mít k jisté stylistické neobratnosti, avšak toto není 

věc nijak neobvyklá. Téma její práce nevyžaduje nutnost složitých vymezení teoretické 

základny a jedná se převážně v práci o deskripci konkrétního stavu věci. Práce je vyvážená a 

popisuje klíčové aspekty života v obci. Analytická část je vypracována přiměřeně a vyjma 

drobných nedostatků, které jsou spíše formálního charakteru, nepostrádá práce žádnou 

důležitou část. Hloubka provedených interpretací a shrnutí a doporučení jsou průměrné, pro 

bakalářskou práci dostačující. Autorka v práci přináší užitečná zjištění, přesto lze celkově 

hodnotit jako lepší průměr. 



Klady práce: Propojení výzkumných metod. Schopnost analytické deskripce s minimem 

zdrojů a jejich maximální využití. 

Nedostatky: Stylistická neobratnost. Průměrnost práce 

 

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