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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomová práce se zabývá tématem, které je v současné době vysoce aktuální a s ohledem na 

potenciální dopady velmi významné pro zapojené subjekty. Na úrovni celé ČR se od využití 

nástrojů ITI očekávají podněty k rozvoji příslušných území. V současné době je však tato 

problematika stále ve svých počátcích (např. ke schválení Strategie ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace došlo až v průběhu měsíce srpna 2016). Tato skutečnost se také odrazila 

v předkládané diplomové práci, protože hodnocení dopadů těchto investic bylo nutné provést 

formou ex-ante. Také dostupné zdroje jsou v tomto ohledu omezené a diplomantka tak 

využívá zejména metodické dokumenty a základní právní dokumenty týkající se této oblasti. 

Práce se tedy snaží představit komplexně celou problematiku ITI.  

Provedení analýzy je tedy v práci založeno na empirickém výzkumu, který se zaměřuje na 

shromáždění poznatků a zkušeností pracovníků v jednotlivých aglomeracích, kteří byli 

zodpovědní za dosavadní průběh aktivit v rámci jednotlivých ITI. Studentka zvolila formu 

dotazníkového šetření. Protože počet respondentů byl malý (šetření je založeno na jejich 



záměrném výběru) a protože cílem bylo získat zejména informace kvalitativní povahy, 

vyvstává tak otázka o vhodnosti použité formy šetření. Zvolení osobního kontaktu 

s respondenty a využití např. metody řízeného rozhovoru by mohlo pravděpodobně vést 

k prohloubení celé analýzy a dosažení tak kvalitnějšího výstupu práce. 

 

 

Náměty k obhajobě: 

1. Přestože u zrodu myšlenky podpořit rozvoj na bázi územně zacílených nástrojů stála 

právě Česká republika, jaké jsou zkušenosti v zahraničí s tímto nástrojem podpory 

rozvoje? 

2. Jaké oblasti budou pravděpodobně podpořeny jako první v případě ITI Hradecko-

pardubické aglomerace a jaký lze očekávat dopad dané podpory?  

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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