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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 přínos k teoretickému poznání ekonomických souvislostí suburbanizace. Téma 
suburbanizace je široce rozpracováváno v oblasti geografické, urbanistické, sociální i environmentální, její 
ekonomické souvislosti, ale stále zůstávají stranou pozornosti. Práce přináší zcela nová zjištění a souvislosti na 
pomezí urbanismu a ekonomie, čímž je v kontextu jiných prací výjimečná. 
 
Hlavní negativa práce: 
Mezi negativa práce lze zařadit omezenou práci se zahraničními zdroji a poněkud topornější stylistickou stránku, 
která ale není pod úrovní běžného průměru.  
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
V práci docházíte k závěru, že z pohledu ekonomické náročnosti je nová suburbánní výstavba v podstatě pro 
obce ekonomickým přínosem. To ale platí pouze za předpokladu, že dojde k úplnému naplnění nových 
rozvojových ploch. Dokážete odhadnout jaký podíl rozvojových ploch je v jednotlivých obcích skutečně 
zastavěn/zastavován a zda tedy Vaše teoretické vývody jsou v reálné praxi pravdivé? 
 
Práce    JE     doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň1: Výborn ě 
 

 

V Pardubicích dne 24.8. 2012…..        Podpis vedoucího práce: 

                                                 
1 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 
 


