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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategický plán rozvoje města Uhlířské Janovice 
Jméno autora: Karel Dorazil 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Veřejné správy a regionálních studií 
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení Veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k již velkému množství obdobných prací se jedná o téma spíše lehčí, avšak město Uhlířské Janovice není malá 
obec, proto lze souhrnně označit obtížnost jako průměrnou.  

 

Splnění zadání splněno s menšími 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 práce bylo v podstatě splněno. Otázkou je spíše jak, než jestli.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Samostatnost při tvorbě práce byla bohužel absolutní, což se na kvalitě práce bohužel v tomto případě poněkud projevuje.   

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úroveň práce je spíše podprůměrná. Vše je shrnuto v dalších komentářích a hodnocení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce sem tam obsahuje jazykovou chybu, text je místy nadbytečný a poněkud neuspořádaný. Nicméně celkově je práce 
v této oblasti stále ještě na obstojné úrovni.  

 

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. 
Ve výběru zdrojů a jejich použití netkví nižší úroveň 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 zručnost i apod. 
Práce byla tvořena bez konzultací, které probíhaly v podstatě až ex post po dokončení většiny prací. To nemusí být vždy 
zcela na škodu, avšak v tomto případě tomu bohužel částečně je. Jak úvodní část práce, tak ovšem i závěrečná působí 
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poněkud neuspořádaným dojmem. Zdaleka ne všechny části textu jsou potřebné jak pro strategický plán, tak i pro 
samotnou diplomovou práci. Různé části jsou také psané trochu jiným stylem jazyka.  
V závěru tvorby práce bylo při první, a to elektronické konzultaci nadnesena potřeba alespoň dotazníkového šetření pro 
stanovení priorit a nastavení opatření. Dotazník byl následně ještě před odevzdáním práce dovyhotoven, ovšem jako 
metoda využitá pro ohodnocení zvolených opatření. Je potřeba ocenit, že student alespoň v této věci nepodváděl – 
nevložil dodatečně udělaný dotazník dovnitř textu a priority se tak uměle netváří, že vzešly mj. i z konzultace s obyvateli. 
Takto se však strategické plánování dělat nemá. Otázky v dotazníku jsou také poněkud navádějící. Metoda tedy byla 
použita, ovšem nelze ji jednoznačně hodnotit jako správně použitou. 
Schopnost studenta pracovat samostatně je třeba ocenit, na druhou stranu je v tomto ohledu potřebné také zmínit, že to, 
že ve měst či obci vše dlouho trvá je dvojsečná zbraň – chyby v rozhodování se hned neprojeví, ovšem také každá chyba 
velmi dlouho přetrvává. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Otázky:  
Jak vznikly priority a opatření? 
Jak byly stanoveny ceny u opatření. Co znamenají ty kategorie a jsou někde definovány (vysoká, velmi vysoká, 
atd.)? Proč nejsou tyto u všech opatření, či jsou jiné? 
Návrh č. 4: Lze nějak přesněji a „odborněji“ popsat význam věty: „Všichni obyvatelé Uhlířských Janovic, kteří vlastní 
řidičský průkaz, ví o dvou již zmíněných ostrých zatáčkách, kde není přímá viditelnost a bylo by tedy vhodné doplnit 
tato místa dopravním zrcadlem.“ 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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