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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: 
Mezi pozitiva práce patří to, že autorka nejen nastudovala stávající klišé a pozměněné poměry v Agendách 21 
v ČR, ale, ale snažila se i porozumět i drobné logice věcí vyplývající z odlišného přístupu MŽP a NSZM 
k tématu jako takovému. Autorka se nebála kritiky, dat o nekvalitních postupech ani sběru informací a skutečné 
podstatě organizace Agend 21 v ČR. 
 
Hlavní negativa práce: 
Mezi hlavní negativa práce patří bezesporu zejména omezená práce až nulová práce s cizojazyčnými texty a tím 
také nedostatek srovnatelných informací z procesů a Agend 21 v zahraničí). Tento aspekt srovnání Agend 21 
nejen u nás pak v práci formálně chybí. Na druhou stranu u srovnání v ČR je jisté, že jsou srovnány zhruba 
souměřitelné veličiny, což u cizích zdrojů nelze vždy potvrdit. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Srovnejte na základě zkušeností z práce na DP jak tedy funguje odchýlený systém Agend 21  v ČR 
prostřednictvím úředních peněz a pobídek, a jak jej naruší hospodářská krize, respektive, co těmto Agendám 21 
permanentně chybí? 
 
Práce    JE1   -     doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: Výborn ě 
 

V ………Praze……. dne…31.5.2012…..        Podpis vedoucího práce:  

      Podpis konzultanta: 

                                                 
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 
 


