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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: 
Práce se zabývá (alespoň v úvodu praktické části) veřejnými prostory města Jaroměř nejen 
jako jednotlivými lokalitami, ale snaží se je uchopit jako celek, což je přístup, který je 
v menším městě do jisté míry nový. Dle odezvy z městského úřadu práce obsahuje několik 
zajímavých podnětů, které by měly být po náležitém rozpracování v příštích letech zařazeny 
mezi investice města. 
 
Hlavní negativa práce: 
Studentka sice v počátcích praktické části práce měla snahu o celkový pohled na veřejné 
prostory ve městě, ten se však časem vytratil a byl nahrazen jednotlivostmi. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Mohla byste zhodnotit dosavadní práci místní samosprávy s veřejnými prostory z hlediska 
koncepčnosti?  
Kde vidíte silné stránky a kde slabiny práce města s veřejnými prostory? 
 
Práce    JE1   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: Velmi dobře 
 

 

V …Pardubicích…. dne………30.8.2012…………..        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 
 


