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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stanovení cíle práce a míra 

jeho naplnění 
 X      

Stanovení výzkumné 

otázky/hypotézy a způsob její 

zodpovězení/verifikace 

 X      

Logika struktury práce  X      
Adekvátnost použitých metod  X      
Hloubka provedené analýzy 

vč. nároků na podkladové 

materiály 

  X     

Práce s českou literaturou 

včetně citací 
X       

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
  X     

Využitelnost návrhů  

a doporučení 
   X    

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
 X      

Stylistická úroveň   X     
Samostatnost při zpracování 

tématu 
X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 
 

Hlavní pozitiva práce: 

Hlavním pozitivem práce je poměrně rozsáhlá analytická část práce. Bohužel, jak sama diplomantka uvádí, 

většina památek neposkytla pro potřeby této práce údaje o návštěvnosti památek pro období před jejich zápisem 

na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Bohužel tak na základě podrobných údajů nelze měřit dopady do 

jednotlivých regionů a mikroregionů.  

Další pozitivum vedoucí práce spatřuje ve zpracování závěrečných SWOT analýz umožňujících přehledné 

vyhodnocení dopadů zápisu památek na Seznam kulturního dědictví UNESCO z pohledu lokálního a 

regionálního. 

Hlavní negativa práce: 

Hlavním negativem práce jsou chybějící údaje o návštěvnosti jednotlivých památek v době před jejich zápisem 

na Seznam kulturního dědictví UNESCO, jak již bylo popsáno výše. 

Otázky k obhajobě (1-2): 

Ve své práci jste uvedla minimálně jednu památku na Seznamu kulturního dědictví UNESCO, u které bylo 

možné vyhodnotit návštěvnost i před jejím zapsáním na Seznam. Pokuste se alespoň u této památky zhodnotit 

dopad tohoto zápisu na město, resp. region. 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň
2
: Velmi dobře 

V ………Pardubicích……. dne……7.9.2015…..        Podpis vedoucího DP: 

                                                 
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 

 


