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Cílem diplomové práce byla analýza procesu suburbanizace statutárního 
města Pardubice a její dopady do rozpočtu obcí. Záměrem bylo zhodnotit, 
jak je proces suburbanizace spojen s rozpočtem města a s rozpočtem 
suburbánních obcí. 

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, matem. statistických a jiných 
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: 
Z Vaší práce vyplynulo, že zvýšení počtu obyvatel v suburbánních obcích Pardubic nemá 
výrazný pozitivní ekonomický efekt pro tyto obce resp. valná většina z nich hospodaří 
s obecním rozpočtem ve ztrátě. Co se domníváte, že je příčinou tohoto stavu a co byste jako 
nezávislá konzultantka doporučila starostům malých obcí v zázemí velkých měst pro jejich 
rozvoj? 
 
Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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