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Kritéria hodnocení práce úroveň 

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: 
V rámci bakalářské práce je provedena poměrně originální práce na srovnání regionů a města v Pardubickém 
kraji, protože program rozvoje Pardubického kraje údaje a fakta ne vždy správně akcentoval. Zajištění čerstvých 
údajů ČSÚ o regionech a zjištění, že je disproporce mezi aktuálními údaji a očekáváními kraje byla na základě 
srovnání fakt i strategických dokumentů samostatně prokázána. Autor při získávání údajů zápolil odvážně 
s úřady a ypracoval řadu vlastních grafů a tabulek k hodnocení.  
 
Hlavní negativa práce: 
Autor v daném časovém úseku neměl dostatek dalších podkladů k vyhodnocení obšírnějšímu a nebylo možno 
také dostatečně srovnat některé zavedené indikátory rozvoje u nás a v zahraničí. To ovšem jinak na této úrovni 
neubírá na kvalitě provedené a odevzdané práce. Některé grafy případně tabulky šlo vytvořit obratněji, ale i ty 
v práci předložené jsou ilustrativní a zajímavé. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Myslíte, že Vaši práci je možno použít v praktické rovině a jaký by to mělo mít dopad na další rozvoj kraje?  
Jak se projevila ve výsledcích vaší práce také ekonomická krize z hlediska dalšího fungování vybraných 
sledovaných regionů a co by zde ještě v dalším  hodnocení nemělo chybět? 
 
Práce    JE1   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: Výborn ě mínus 
                                           

                                                 
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 
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