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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie proveditelnosti zámku Velké Dvorce 
Jméno autora: Zlata Landkammerová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií 
Vedoucí práce: Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Spracovanie štúdie realizovateľnosti patrí medzi štandardné témy bakalárskych prác. Náročnosť práce je čiastočne zvýšená 
tým, že ide o rekonštrukciu historickej pamiatky. Dĺžkou práca presahuje štandardné bakalárske práce. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadanie práce bolo splnené.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Prístup študentky k bakalárskej práci bol aktívny, konzultácie prebiehali podľa dohodnutého harmonogramu 
a pripomienky boli zapracované podľa pokynov.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Študentka preukázala znalosti adekvátne jej študijnému zameraniu a schopnosť pracovať s podkladmi z praxe. Využívala 
veľké množstvo rozličných dát, vrátane podkladov z pamiatkového úradu, štatistík z regiónu a Českej republiky, či údajov 
z pohraničnej oblasti Nemecka, ktoré je súčasťou relevantného trhu. Odhad investície do rekonštrukcie zámku bol urobený 
na základe benchmarkingu s podobným projektom a konzultácie. Pozitívom je prepojenie samotnej rekonštrukcie zámku 
s problematikou rozvoja cestovného ruchu v regióne a možnosťou získať finančnú podporu, čo môže byť pri takto 
rozsiahlej investícii významným faktorom úspechu. Slabou stránkou práce je jej finančná časť, v ktorej sú nezrovnalosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práca zodpovedá štandardom bakalárskeho štúdia, svojím rozsahom ich dokonca prekračuje. Práca používa neštandardný 
spôsob spojenia praktickej a teoretickej časti, kde teória je riešená formou poznámok pod čiarou. Tento formát bol zvolený 
s ohľadom na dĺžku praktickej časti a žiadnym spôsobom neznižuje celkovú kvalitu práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Záverečná́ práca bola skontrolovaná na plagiátorstvó v databáze Theses.cz i na základě iných zdrojov. Použité zdroje sú 
obsiahle, relevantné a korektne citované. Prevzaté texty sú jasne odlíšiteľné od vlastnej práce študentky. 

 

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. 
  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Slabou stránkou práce je finančná časť, ktorá obsahuje niekoľko nezrovnalostí. Avšak vzhľadom na celkový rozsah 
práce a skúmaných faktorov realizovateľnosti projektu považujem prácu za akceptovateľnú. Pozitívom je tiež širší 
rozmer práce v zmysle prepojenia rekonštrukcie zámku s problematikou rozvoja cestovného ruchu v regióne, čo 
môže byť v tejto oblasti podnikania významným faktorom úspechu. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 

Datum: 22.5.2017     Podpis:   


