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Připomínky k práci:  

Diplomová práce Bc. Ester Svobodové: VLIV ENVIRONMENTÁLN Ě 

ORIENTOVANÝCH POLITICKÝCH ROZHODNUTÍ NA KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V HRADCI KRÁLOVÉ zpracovává aktuální téma související s problematikou hodnocení 

účinnosti lokální environmentální politiky. Obsahuje 49 stran textu a další doprovodný 

materiál; je zpracována kromě úvodu a závěru ve 4 hlavních kapitolách: Základní informace o 

Hradci Králové, Management městského životního prostředí, Environmentálně orientovaná 

politická rozhodnutí, Hodnocení kvality životního prostředí.  

Co se týká struktury, přehlednosti a srozumitelnosti práce i provázanosti jednotlivých 

kapitol, je práce na odpovídající úrovni. V teoretické části nechybí informace potřebné pro 



další analýzu, obsahuje i výběr metod a jejich aplikace. Práce je stručná a věcná, má svoji 

logiku i smysluplnost, avšak dle mého názoru dané téma zpracovává pouze v rudimentární 

podobě, jakou bych hodnotila pozitivně spíše u prací bakalářského typu; u prací diplomových 

se předpokládá rozsáhlejší a hlubší analýza i celkové zpracování dané problematiky.  

Praktická část je soustředěna pouze na odpadové hospodářství, což je však, dle mého 

názoru, pouhý segment sledované problematiky. Pro řešení daného problému by práci 

prospělo využití složitějších metod a celková hlubší analýza.  Přestože jsou dané metody a 

jejich zpracování účelné a funkční, práce by si zasloužila rozhodně širší pojetí a zpracování 

daného tématu včetně celostnějšího pohledu, vlastní invence i hodnotícího názoru. Celé pojetí 

se mi jeví na diplomovou práci příliš úzké. Práce tohoto typu také poskytují dostatek prostoru 

pro vhodnou přílohu, která práci obohacuje a přibližuje její téma a tvoří spolu s prací 

komplexnější dílo. Příloha však zcela chybí. Pozor také na kompletnost grafů (např. str. 39, 

43…45, 46) – pro lepší přehlednost postrádám jednotky na ose y.  

Práce je jinak formálně v pořádku, má odpovídající stylistiku, autorka umí dobře 

používat odbornou terminologii, členění práce na jednotlivé kapitoly i subkapitoly má svojí 

logiku, práce je prakticky využitelná.    

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a doporučuji její hodnocení 

stupněm: velmi dobře mínus. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Řešilo města v posledním období vliv dopravy na kvalitu životního prostředí? 

2. Co Vy osobně obecně soudíte o environmentálně orientovaných politických 
rozhodnutích? 
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