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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 vytvoření přehledového materiálu zabývajícího se problematikou regionálního 
rozvoje v mezinárodním kontextu a v souvislostech nerovnoměrného regionálního vývoje ve světě tj. 
v souvislostech regionální rozvojové pomoci. Práce bude významným podkladovým materiálem pro další dílčí 
zkoumání implementace regionálním rozvojové pomoci ČR v rámci šířeji studovaného tématu „regionální rozvoj 
v zemích světa“. 
 
Hlavní negativa práce: 
Mezi negativa práce patří obecnější přístup k tématu a absence konkrétních analýz. Práce má souhrnný a spíše 
přehledový charakter, než že by obsahovala konkrétní dílčí analýzy a praktická zjištění.  
 
Otázky k obhajobě (1-2): 
V práci popisujete mj. systém podpory zahraniční rozvojové pomoci dle zeměpisného zaměření a tzv. projektové 
a programové země. Co se domníváte, že bylo hlavním kritériem pro výběr právě těchto zemí? Považujete výběr 
těchto zemí za vhodný? 
 
Práce    JE     doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň1: Velmi dobře 
 

 

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 
 


