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Analyzovat způsoby využívání obecního majetku, stanovit přínosy a 
náklady spojené s využíváním tohoto majetku a zhodnotit dopady 
využívaného obecního majetku na obyvatelstvo obce a jeho spokojenost. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Sobotka, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Práce hodnotí využívání majetku města Chotěboř prostřednictvím kategorie spokojeností 
místních obyvatel. Diplomantka v průběhu pěti kapitol je nejprve přibližována problematika 
obecní samosprávy zejména s ohledem na hospodaření. Zvláštní pozornost je věnována 
majetku obce a obecnému vymezení pojmu spokojenost. Samotná analýza spokojenosti 
místních obyvatel ve městě Chotěboři je založena na zhodnocení výsledků vzešlých 
z provedeného dotazníkového šetření a řízených rozhovorů.  
Protože dotazníkové šetření souvisí s hlubším hodnocením spokojenosti obyvatel konkrétního 
města, také vzešlé závěry mají platnost pro toto město. S ohledem na skutečnost, že 
dotazování se zaměřilo na konkrétní problémy daného města, lze snížení úrovně „všeobecné 
platnosti“ výsledků plně akceptovat. 
 

Otázky do diskuze: 
1) V závěru práce je poznamenáno, že město Chotěboř není „otevřené“ pro podnikání. 

Jakými nástroji může toto město podporovat malé a střední podniky ve městě? 
2) Strategické řízení obce je spojováno s vytvořením vize města, ke které se upírají 

veškeré strategické kroky města. Jakou vizi by si mohlo zvolit město Chotěboř a 
jakým způsobem by mohl vlastní majetek podpořit naplňování této vize? 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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