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Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“.
Hlavní pozitiva práce:
Téma suburbanizace je zmiňováno především v souvislosti s rozvojem obcí v zázemí velkých měst. S ohledem
na sílící subrubanizační tendence na přelomu století vyvstala otázka, zda se tento fenomén přenesl i do menších
měst. Studentka ve své práci zjistila, že k jistým suburbanizačním tendencím sice dochází, avšak ty jsou relativně
malé a většinou obcí zvládnuté. Studentka však vhodně upozorňuje, že některé obce mají ve své územně
plánovací dokumentaci obsaženo až nadměrné množství ploch umožňujících residenční či komerční zástavbu a
v případě oživení subrubanizační vlny se tak lehce mohou stát obětí suburbanizace se všemi negativními
důsledky, které jsou s ní spojeny.
Přínosem práce je rovněž skutečnost, že byla vypracována v součinnosti s MAS Železnohorský region, jehož
obcím by výsledky práce měly sloužit jako jeden z podkladů v dalším rozhodování o rozvoji jednotlivých obcí i
celého regionu.
Hlavní negativa práce:
--Otázky k obhajobě (1-2):
Ve své diplomové práci využíváte pro stanovení suburbanizace dvou metodik, která se Vám zdá vhodnější a
proč?

Práce JE1 - NENÍ2 doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň2:

V ………Pardubicích……. dne……31.5.2015…..
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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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