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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno diplomanta Bc. Edita Jindrová 
Téma práce Rozvoj bydlení na českém venkově 
Cíl práce Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku „Jak se vyvíjelo bydlení na 

českém venkově?“, a to pomocí parciálních cílů, kterými jsou: 
• teoretické vymezení pojmů souvisejících s rozvojem, 

bydlením, venkovem a Sdružením obcí Orlicko, 
• popsání specifik venkovských oblastí, 
• získání informací pro Sdružení obcí Orlicko od roku 1945 

do současnosti, 
• zpracování dat a jejich vyhodnocení, popis budoucího 

trendu pomocí generalizace dat. 
Vedoucí diplomové práce Doc. ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 

 
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 vytvoření souhrnného přehledu o vývoji sociodemografické struktury populace na 
českém venkově na příkladu dobrovolného sdružení obcí Orlicko. Cíl práce byl formulován na základě 
konkrétného požadavku z praxe a výsledek práce je proto prakticky využitelný. 
 
Hlavní negativa práce: 
Mezi negativa práce patří menší podíl práce se zahraniční literaturou, i když pro naplnění cíle práce, který byl 
úzce regionálně zaměřen, nebylo využití cizojazyčných zdrojů potřebné. 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
Závěrem Vaší práce je vyhodnocení vývoje zkoumaného DSO Orlicko. Dokážete na základě výsledků analýzy 
vývoje demografických, sociálních a ekonomických ukazatelů formulovat několik základních doporučení pro 
místní politickou reprezentaci, jak formou politické intervence do budoucna pozitivně ovlivnit vývoj tohoto 
území? 
 
Práce    JE     doporučena k obhajobě. 
Navržený klasifikační stupeň1: Výborn ě mínus 

 

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 


