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Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 

 

Předkládaná práce splňuje potřebné náležitosti. Formální úprava práce je na průměrné úrovni, 

z textu je často patrná jistá stylistická neobratnost. Tyto nevýznamné nedostatky autorka 

bohatě nahrazuje hloubkou a způsobem provedené analýzy s využitím celé škály zdrojů 

informací. V celé práci se projevuje teoreticko-praktický přístup, který je pro podobnou práci 

nejvhodnější. 

 

Autorka pro svou práci použila úctyhodný počet zdrojů informací (73). Velmi pestrá je i její 

škála. Zde je nutno tedy autorku pochválit za celostní přístup k řešené problematice. 

Studentka přináší celou řadu běžně nedostupných zdrojů. Pro svou práci využila i rozhovory, 

které nahrazují některé neexistující písemné zdroje. Práce pak obsahuje podrobnou deskripci 

prakticky všech významných oblastí v rozvoji obce. Autorka kapitoly často doplňuje o SWOT 

analýzu dané oblasti, kterou se jí podařilo získat jako dosud nepublikovaný materiál do 

představitelů obce. Samotná práce byla zároveň konzultována s představiteli města Pacov, 

kteří ji mohou využít ke své práci. Jedná se tedy o dílo, které má i využitelný význam pro 

praxi. 

 

Samotná empirická studie prostřednictvím zjišťování názorů veřejnosti na vybrané oblasti 

rozvoje vhodně dokresluje celou práci. Zde můžeme nalézt drobné metodologické nedostatky, 

které jsou však dány spíše autorčinou nezkušeností. Celkově lze práci doporučit obecním 

zastupitelům a veřejné správě jako jeden z informačních zdrojů a životě v obci. 

 

Studentka ve své práci prokázala, že je sama schopna vytvořit odborný text a adekvátně 

využívat potřebných metod. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké nejzásadnější doporučení studentka má pro zlepšení života v Pacově? 

2. Narážela studentka na nějaké obtíže při získávání informací či byly instituce (místní 

knihovna, úřad apod.) ochotné informace sdělovat, a zda byla její aktivita vítána? 

 

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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