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Téma práce Socioekonomické aspekty suburbanizačních procesů českých měst 
Cíl práce Cílem práce je identifikace a analýza změn socioekonomického prostředí 

obcí ve vztahu k probíhajícím suburbanizačním procesům. Dílčím cílem 
práce je na příkladu vybrané obce v suburbánním zázemí města Pardubice 
vyhodnotit sociální klima obce s ohledem na změny způsobené 
suburbanizačním procesům. 
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minus 
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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 snaha zpracovat vlastní socioekonomickou analýzu vybrané suburbánní obce a tuto 
srovnat s obcí mimo suburbánní oblast. 
 
Hlavní negativa práce: 
Za stěžejní negativum práce lze označit skutečnost, že práce obsahuje analýzu pouze jedné jediné obce, tedy 
komparace v rámci práce není v zásadě možná.  
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
V závěru práce docházíte k přesvědčení, že suburbanizace splnila všem respondentům i ostatním občanům obce 
Němčice sen o vlastním domě se zahrádkou a bazénem. Zlepšilo se životní prostředí obyvatel, zlepšil se pocit 
bezpečí obyvatel oproti kriminalitě a násilí ve velkých městech. Zkoumání reálné kvality životního prostředí ani 
skutečné  kriminality a násilí ve velkých městech, jak uvádíte, ale nebylo v práci zkoumáno. Spíše jde tedy o 
percepci Vámi zkoumaného vzorku obyvatel. Jak si vysvětlujete, že ve Vaší práci docházíte ke zcela 
protichůdným závěrům než řada jiných badatelů v oblasti suburbanizace. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? 
 
Práce    JE1   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň2: VELMI DOB ŘE 
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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 


