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úroveň Kritéria hodnocení práce 

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: 
Diplomatka aktivně přistoupila ke zkoumanému tématu. Po úvodních zjištěních velmi malé participace ve 
sledovaném území rozšířila a vyhledala adekvántní „vzorové“ příklady tak, aby mohla vytvořit soubor 
doporučení pro zapojování veřejnosti do územně plánovacího procesu obecně. 
 
Hlavní negativa práce: 
Práce zhodnotila celou řadu dostupných a v praxi používaných participativních technik, přesto závěrečná 
doporučení zůstala zbytečně v obecné rovině. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Můžete prosím ve stručnosti popsat základní etapy ideální participace v procesu tvorby 
územního plánu města? 
Co považujete za hlavní příčiny malého zájmu města Ústí nad Labem zapojit do procesu 
tvorby územního plánu veřejnost? 
 
Práce    JE1   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: VÝBORNĚ MÍNUS 
 

V Pardubicích dne 1.6.2012         Podpis oponenta: 

                                                 
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 
 


