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Připomínky:
Cíl práce je poměrně obecně stanoven, což způsobuje i poměrně obecné a formální závěry
práce. Značná část práce je o teoretické rovině v podobě kompilace jiné literatury a obsahuje i
tematicky zbytné kapitoly – např. kap. 3.1.1 Vlastní praktická část práce je méně rozsáhlá a
místy povrchní.
Formální úprava práce vykazuje problematická místa – nesprávné citace (např. na str. 19 aj.),
užití singuláru (str. 107 aj.).
Otázky k obhajobě:
1. Z Vaší práce vyplynulo, že město Hradec Králové nemá zájem podporovat
průmyslové zóny. Pokuste se zhodnotit negativa a pozitiva takovéhoto rozhodnutí ze
strany samosprávy města.
2. Co je podle Vás příčinou rozdílu mezi výší průměrné měsíční mzdy a nízkou mírou
úspěšnosti průmyslových zón v Libereckém kraji?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:
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