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V rámci bakalářské práce měla studentka Kateřina Huboňová za úkol zpracovat územní 

analýzu města Kardašova Řečice v rozsahu zadání bakalářské práce, které specifikovalo práci 

dle metodiky zpracování ÚAP s návrhem koncepčních opatření na odstranění problémů v 

území. Tento zadaný úkol studentka splnila, během práce na BP pracovala zcela samostatně 

a koncepčně.  

Samotnou bakalářskou práci vypracovala studentka v požadovaném rozsahu a kvalitě, která 

odráží zájem studentky o výuku územního plánování na katedře. 

Studentka pracovala bez mého výraznějšího zásahu, a to intenzivně v průběhu celého letního 

semestru. Pokaždé studentka přišla na konzultace připravená s výrazným posunem v práci. 

Velmi pozitivně hodnotím vlastní anketu, která přináší velké množství zajímavých informací a 

statistických údajů. 

Po formální stránce je práce velmi dobrá, textová část obohacena o fotodokumentaci a 

výkresy přehledné, názorně zobrazující limity, hodnoty, problémy a záměry vč. širších vztahů.  

Studentka se snažila správně citovat použité zdroje a držet práci v rámci sledované metodiky 

a zadání BP. Údaje, hodnocení a vlastní závěry jsou stručné, což by mohlo zbytečně snižovat 

kvalitu práce.  

Přesto práci hodnotím jako velmi dobrou, neboť studentka prokázala během semestru píli, 

pracovitost a znalosti při zpracování BP. 

Na základě celkového hodnocení průběhu práce a jejího výstupu předloženého k obhajobě, 

čímž prokázala studentka základní minimum potřebné pro orientaci v urbanismu a územním 

plánování na úrovni bakalářského studia, navrhuji hodnocení – B (velmi dobře).  

 



DÍLČÍ HODNOCENÍ DLE KRITÉRIÍ 

 

 
VYUŽITÉ PODKLADY, ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVÁNÍ LITERÁRNÍHO PŘEHLEDU 
VÝBORNĚ VELMI DOBŘE DOBŘE  USPOKOJIVĚ DOSTATEČNĚ NEDOSTATEČNĚ 

          

 
HODNOCENÍ METODIKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VÝBORNĚ VELMI DOBŘE DOBŘE  USPOKOJIVĚ DOSTATEČNĚ NEDOSTATEČNĚ 

          

 
ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VÝBORNĚ VELMI DOBŘE DOBŘE  USPOKOJIVĚ DOSTATEČNĚ NEDOSTATEČNĚ 

          

 
HODNOCENÍ VLASTNÍ PRÁCE A DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Z HLEDISKA DALŠÍHO PŘÍNOSU 
VÝBORNĚ VELMI DOBŘE DOBŘE  USPOKOJIVĚ DOSTATEČNĚ NEDOSTATEČNĚ 

          

 
HODNOCENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY PRÁCE – GRAFIKA A PÍSEMNÝ PROJEV 
VÝBORNĚ VELMI DOBŘE DOBŘE  USPOKOJIVĚ DOSTATEČNĚ NEDOSTATEČNĚ 
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