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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Michaela Doudová 

Číslo studenta:  E13759 

Název bakalářské práce:  Podpora revitalizace brownfields 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav brownfields v České republice  
a zhodnotit možnosti podpory revitalizace z veřejných rozpočtů. 

Vedoucí práce: Ing. Radka Knězáčková, Ph.D. 

Studijní program: Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2016/2017 
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Ostatní připomínky k práci 
Studentka zpracovávala bakalářskou práci zabývající se aktuálním stavem brownfields v České republice. Cílem 
práce bylo analyzovat aktuální stav a počet těchto objektů na území České republiky a zhodnotit možnosti 
podpory jejich revitalizace. V bakalářské práci byl nejprve vymezen pojem brownfield z teoretického pohledu. 
Druhá část práce se zabývala úlohou agentury CzechInvest v oblasti revitalizace brownfields. Formy a možnosti 
podpory revitalizace z veřejných rozpočtů a fondů Evropské unie byly předmětem třetí části práce. Ve čtvrté 
kapitole studentka analyzovala strukturu brownfields v České republice z hlediska jejich možného využití.  
 
Bakalářská práce je členěna přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe navazují.  Text je doplněn grafy a tabulkami, 
které účelně zapadají do textu. Předložená bakalářská práce splňuje náležitosti kladené na bakalářskou práci jak 
po obsahové tak po tematické stránce. Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji bakalářskou práci 
k obhajobě. 

Otázky a náměty k obhajobě 
1) V bakalářské práci upozorňujete na problematiku nízké informovanosti české veřejnosti v oblasti 

brownfields. Navrhněte opatření, pomocí kterých by bylo možné zájem společnosti o chátrající objekty 
zvýšit.  

2) Jak je problematika brownfields řešena v zahraničí?  

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně 
 

V Pardubicích 22.5.2017 

Podpis  ..................................................................  


