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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     

Logika struktury práce    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      
 
Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 
 
Hlavní pozitiva práce: 
Velmi dobře zpracovaná část Analýza vybraných lokalit (originální metodika, snaha o její sjednocení i při velké 
různorodosti dat, dobře udělané závěry), logicky a přehledně napsaná teoretická část 
 
Hlavní negativa práce: 
První otázka u dotazníkového šetření se ptáka na návštěvu kulturních památek, nikoli na návštěvu památek 
zařazených do seznamu UNESCO, čímž je celé šetření poněkud znehodnoceno. Část 4 (limity a příležitosti 
kulturního dědictví a SWOT analýza) je jen „nastřelena“ bez nějaké hlubší diskuse nebo zdůvodnění výroků. 
Práci by možná prospělo, kdyby bylo lépe propracováno dotazníkové šetření (resp. jeho metodika a zjištěné 
závěry) a nebyla tam část 4 
 
 
Otázky k obhajobě (1-2): 

1. Kdo byli respondenti v rámci dotazníkového šetření? Jak se autorce podařilo získat 100% návratnost 
dotazníků? 

2. Data za obce (města) u Analýzy vybraných lokalit jsou většinou maximálně do roku 2013. Poté už 
nejsou dostupná. Jaký obecný vývoj trendů v roce 2014 a 2015 autorka odhaduje? 

 
 
Práce    JE2   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň3: velmi dobře 
 

 

V Pardubicích    dne 7.9.2015                                       Podpis oponenta: 

                                                 
1 Údaj je významný pro posouzení vztahu oponenta k tématu práce. 
2 Nehodící se prosím škrtněte. 
3 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 
 


