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Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“.
Hlavní pozitiva práce:
Diplomová práce je ve své praktické části rozdělena na dvě oblasti. První je vyhodnocení vybraných
strategických plánů z pohledu obecných požadavků na kvalitně zpracovaný strategický plán. Toto vyhodncení je
poměrně obsáhle a podrobně zpracované. Druhou oblastí je zpracování strategického plánu mikroregionu
Podhůří Železných hor. V této části studentka pracovala ve spolupráci s odborníky z praxe a její výstupy tak
budou prakticky využity. Vzhledem k tomu, že každá část práce má potenciál býti samostatnou diplomovou
prací, považuji diplomovou práci za velmi kvalitní.
Hlavní negativa práce:
Za negativum práce lze spatřovat její částečnou obsahovou roztříštěnost. Jedna část diplomové práce (kap. 3 a 4)
naplňuje cíle práce svým vyhodnocením strategických plánů jednotlivých sídel. Kapitoly 3, 5 a 6 se věnují
záležitosti, která nebyla součástí cíle práce, kterým je návrh strategického plánu mikroregionu Podhůří
Železných hor. Odklon od původního cíle práce je zapříčiněn možností spolupracovat v praxi na tvorbě
uvedeného dokumentu. Z tohoto důvodu je práce hodnocena jako výborná, přestože vlastní cíl práce naplňují
pouze kapitoly 3 a 4.
Otázky k obhajobě (1-2):
Byla nějaká skutečnost, která Vás při práci v regionu překvapila?
Ve své analýze jste zabývala obecnými požadavky na dobré strategické plány. Absence kterých požadavků je
podle Vás osobně u strategických plánů nejzávažnější?

Práce JE1 - NENÍ2 doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň2:
V ………Pardubicích……. dne……28.5.2015…..
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Výborně mínus
Podpis vedoucího DP:

Nehodící se prosím škrtněte.
Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře
minus, dobře, nevyhověl/a
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