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Cílem diplomové práce bylo zhodnocená kvality života v zaostalých 
regionech světa se zaměřením na vývoj v Kambodži po odchodu 
rozvojové pomoci. Praktickým cílem měl být návrh projektu „Jak dál po 
odchodu humanitárních organizací? 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 

 
úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
Úroveň kriteria hodnocení práce 

naprůměrná 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   

vysoké průměrné nižší nejsou nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ...  x   

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, výzkumných a vědeckých 
metod, komparací apod.   x  

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému  x   

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.)  x   
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 



Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Ve své diplomové práci se zabýváte tématem humanitární a rozvojové pomoci se 

zaměřením na Kambodžu. Je pro Vás toto téma jen teoretickou záležitostí nebo jste se 
do humanitárních akcí zapojila i Vy sama? 

2. Jaké si myslíte že jsou motivace lidí, kteří pracují jako dobrovolníci – učitelé, lékaři 
apod. v zemích jako je Kambodža? Jak může Česká republika motivaci lidí pro 
takovouto práci podpořit? 

 
 
 
Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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