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Jméno diplomanta Bc. Tereza Malířová 
Téma práce Prostorové struktury města a jejich náročnost 
Cíl práce Cílem práce je na základě popsaných prostorových struktur vyhodnotit 

jejich finanční náročnost v přepočtu na jednoho obyvatele žijícího v dané 
části města z pohledu náročnosti na městský rozpočet. 

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

 
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 XX       
Nároky na podkladové materiály X       
Práce s českou literaturou včetně 
citací 

X       

Práce se zahraniční literaturou 
včetně citací 

      X 

Využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení 

XX       

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: 
Práce zkoumala dosud dostatečně nepopsanou oblast ekonomické náročnosti prostorových struktur a jejích 
dopadů do rozpočtu měst. Práce přináší zcela nové a originální výsledky, které jsou přínosem pro rozvoj oboru 
resp. mezioborového zkoumání v oblasti urbanistické ekonomie. Práce jednoznačně a nezpochybnitelně 
prokazuje a dokazuje rozdílnou ekonomickou náročnost jednotlivých typů prostorových struktur, což dosud 
nebylo v této míře a přesvědčivosti provedeno. 
 
Hlavní negativa práce: 
Nevýhodou práce je, že nebylo možné dané závěry práce ověřit na vzorku prostorových struktur v jiném městě. 
Dostupnost dat pro jiné než vybrané město je ale velmi špatná a rovněž by tím neúměrně narost rozsah práce. 
Proto tyto výtky nelze klást diplomantce k tíži. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
V práci zkoumáte šest základních typů prostorových struktur, které v závěru práce hodnotíte. 
Domníváte se, že by šlo výsledky Vašeho zkoumání ještě dále zobecnit a některé prostorové 
struktury dále agregovat tak? 
 
Práce    JE1   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
Práci navrhuji na ocenění Cenou rektora. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: VÝBORNĚ 
 

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 
 


