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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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: OVSRS 
Oponent práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS ČVUT, OVSRS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracování plnohodnotného strategického plánu lze považovat za náročnější zadání DP.   

 

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. 

Diplomant zadání diplomové práce bezesporu splnil. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Metodický rámec diplomové práce je správný. Byly využity přiměřené analytické a participativní metody. Zvolený postup 
řešení odpovídá jak zadání DP, tak postupu obvyklému při zpracování strategických plánů. Subjektivně mi přijde 
nadhodnocená váha dotazníkové šetření. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů  
a dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň diplomové práce hodnotím jako velmi dobrou. Diplomant se cíl DP splnil, dobře propojil získané 
informace a data s vlastním průzkumem a znalostmi získanými v magisterském studiu. Navrhovaných opatření lze 
považovat za přiměřeně invenční, odůvodněná a správná.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka DP je akceptovatelná, rozsah práce dostatečný.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Diplomant uvádí zřejmě všechny, jejichž výběr je dostatečný. Korektně cituje. Při výběru pramenů se soustředí na domácí 
zdroje. Postrádám snad jen metodologickou komparaci více SP. 

 

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. 
Diplomová práce splnila svůj cíl, její odborná úroveň je dobrá a obhajitelná. 
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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. 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky pro diplomanta: 

1) Jaké problémy řeší v ČR obce, které mají podobné geografické parametry jako Uhlířské Janovice? 
2) Uveďte příklady různých metodických přístupů k přípravě strategických plánů sídel. 
3) Znáte – české a evropské - projekty a programy podporující sdílení příkladů dobré praxe pro obce jako 

jsou Uhlířské Janovice? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 11.2.2019     Podpis: 
 
 


