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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Daniela Pártlová 

Číslo studenta:  E17723 

Název bakalářské práce:  Vybrané aspekty života ve městě Choceň 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce byla analýza  vybraných oblastí – bezpečnost, školství a sport 

a zjištění celkové spokojenosti občanů ve městě Choceň 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 

Studijní program: B6202 Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2019/2020 

Náročnost tématu 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Teoretické znalosti ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vstupní údaje a jejich zpracování ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Použité metody ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Původnost zapracování tématu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☐ ☒ ☐ ☐ 

Pro praxi ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Ostatní připomínky k práci 

Práce je zpracována na odpovídající úrovni. Autorka prokazuje, že se v problematice orientuje. Vytknout musíme 

jistou stylistickou neobratnost, kterou najdeme v celé práci. Analýza vybraných oblastí života obce je na jednu 

stranu tématem, kdy narážíme na nedostatek empirických zdrojů a z hlediska teorie nelze tyto práce považovat za 

nijak výjimečné. Na straně druhé, se jedná o velmi individualizovaná témata, která mohou býti užitečná místní 

regionální reprezentaci. 

 

Cíl byl formulován obecně tak, aby nebylo problematické ho naplnit. Život v obci byl popsán ne ve všech 

oblastech, ale pouze v některých s ohledem na rozsah práce.  V teorii autorka sumarizuje zdrojovou výpověď o 

uvedených oblastech. Dokazuje však, že dokáže se zdroji pracovat a reprodukovat je. Autorka pro naplnění cíle 

použila dotazníkové šetření. Asi v tuto chvíli nejoblíbenější a nejobvyklejší metodu, kterou lze zjišťovat názory 

veřejnosti k nějakému tématu. Vyjma podrobnější deskripce, proč byla zvolena tato metoda, se autorka nedopouští 

výrazných chyb. Vzorek je zvolen s ohledem na možnosti bakalantky. Tzn. je prokázáno, že se umí v základní 

metodologii orientovat. Obecným problémem těchto prací, že studenti nemají kapacity vytvořit serióznější vzorek. 

Nicméně v tomto případě s ohledem na cíl a definovaný problém i tak výsledek lze využít pro vnitřní potřeby 

radnice. Zde je nutné upozornit, že starosta projevil o práci zájem a považuje ji za odpovídající ke svým 

očekáváním. Doplňkovou metodou byl rozhovor. Opět autorka prokázala základní dovednosti pro užití této 

metody. Jako průměrnou hodnotím její interpretační odvahu vůči zjištěným výsledkům. Jako obyvatelka města by 

si to mohla dovolit. Takto se výstupy omezují primárně na holá fakta. Nejedná se však o věc, která by nebyla na 

této úrovni empirie neobvyklá. Oceňuji návaznost rozhovoru na zjištěná data. To je asi největším přínosem práce, 

včetně toho, že dokázala syntetizovat obě zjištění do srozumitelného sdělení, které právě trochu kazí malá odvaha 

a slabší stylistika. 

 

Do budoucna by se měla autorka pokusit zlepšit svoji práci s jazykem a nebát se hlubší interpretace, neboť je 

zřejmé, že se v problému orientuje. Snažila se býti objektivní a práce má logickou strukturu. Bohužel se nevyhnula 

určité průměrnosti. Autorka však prokázala, že je schopná samostatné práce, pracovala svědomitě a pravidelně 

konzultovala svoje kroky. Spolupráci s ní hodnotím jako vynikající. 

 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 

Práce není plagiát. 

Otázky a náměty k obhajobě 

1. Jakou oblast rozvoje vidí autorka dle svého osobního pohledu jako nezbytnou pro cílenou podporu ze strany 

zastupitelů obce a koreluje její názor s názorem pana starosty? 

2. Pokud autorku překvapil nějaký výsledek, jaký to byl? 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: C 

 

V Pardubicích 4.1.2021 

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


