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Cíl práce Cílem práce je zhodnotit přístupy k hodnocení RURÚ a navrhnout obecně 

přijatelnou metodiku pro toto hodnocení. Metodika je zpracována formou 
algoritmu, pomocí kterého bude možné ověřit správnost a úplnost 
zpracování RURÚ pro každou ORP kraje Vysočina. 
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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: 
Hlavním pozitivem práce je příspěvek práce k rozpracování metodologického přístupu k současnému územnímu 
plánování. Výsledkem práce je ověřená a v praxi uplatnitelná metodika hodnocení Rozborů udržitelného rozvoje 
území v rámci územně plánovací činnosti na úrovni ORP. 
 
Hlavní negativa práce: 
Mezi hlavní negativa práce patří bezesporu zejména omezená práce s cizojazyčnými texty, i když je třeba uznat, 
že technika územního plánování je ryze národního charakteru.  
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Ve své práci hodnotíte několik metodických přístupů ke zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území. Je dle 
Vašeho názoru některý z těchto přístupů výhodnější než jiné? Svůj názor vysvětlete. 
 
Práce    JE1   -     doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: Velmi dobře 
 

 

V Pardubicích dne 30.7. 2012…..        Podpis vedoucího práce: 

                                                 
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 
 


