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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 vyhodnocuje alespoň zevrubně reálné dopady strategických plánů do života obyvatel 
jednotlivých měst. Tzn. snaží se nejen ukázat, zda byly projekty napojené na strategický plán 
splněny, ale hledá i indikátory, které ukáží, zda tyto projekty měly kýžený dopad na život 
obyvatel měst. 
 
Hlavní negativa práce: 
Negativem práce je relativní zevrubnost vyhodnocení, ta je však dána rozsahem práce a 
množstvím vyhodnocovaných měst. Dalším negativem je pouze částečné naplnění původního 
cíle práce z důvodů, které však nemohly být ovlivněny ani studentkou ani univerzitou. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
V práci jste vyhodnocovala dopady strategických plánů na život obyvatel středně velkých 
měst. Jaké mají podle Vás strategické plány nejčastější odchylky od teoreticky správně 
zpracovaných dokumentů? 
 
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 
 


