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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Vyhodnocení dopadů pandemie Covid 19 na rozvoj a fungování obcí je velmi širokým tématem, jehož
uchopení lze považovat za náročnější.
Splnění zadání

splněno s většími výhradami

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Zadání diplomové práce bylo naplněno. Studentka však uvádí mírně odlišný cíl práce od definice, která je
uvedena v zadání diplomové práce. Studentka si pozměnila i název diplomové práce, která rovněž
neodpovídá zadání.
Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Jak bylo uvedeno výše, studentka si oproti zadání diplomové práce pozměnila název, následuje však pokyny pro zpracování
práce. Oponent však postrádá podrobnější analýzu opatření přijatých k potlačení krize. Tato opatření nejsou v práci blíže
specifikována, jsou popsána jen velice povrchně.

Odborná úroveň

D - uspokojivě

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Práce je spíše popisného charakteru. Studentka neuvádí, jaká je přidaná hodnota její práce.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
V tomto bodě práce naplňuje požadavky, které jsou kladeny na tento typ práce.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
V tomto bodě práce naplňuje požadavky, které jsou kladeny na tento typ práce.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
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Studentka se ve své práce věnuje pouze úrovni státu, oponent nenašel v praktické části jedinou zmínku o dopadech nebo
nástrojích používaných k potlačení dopadů krizí na rozvoj měst a obcí. Vzhledem k cílům práce mohla diplomantka
vyhodnotit alespoň dopad analyzovaných celostátních makroekonomických ukazatelů na rozpočty obcí.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Oponent hodnotí práci jako uspokojivou především z důvodu rozporu zadání diplomové práce a jejího vlastního
textu a také ke skutečnostem, které jsou uvedeny v části Další komentáře a hodnocení.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě.

Datum: Klepněte sem a zadejte datum.

28.5.2022
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Podpis: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

