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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Program rozvoje města Rožďalovice 
Jméno autora: Yuliya Antoshova 
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. 
Náročnost zadání DP je v tomto případě determinováno zvolenou metodikou. V případě diplomatky Y. Antoshové jde  
o rutinní naplnění náročnějšího zadání a zpracování dokumentu, který má potenciál využití v praxi.   

 

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. 

Diplomantka splnila zadání s výhradou týkající se disbalance mezi teoretickou a praktickou částí diplomové práce.  
 

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

Metodický rámec diplomové práce lze akceptovat. Výhradu mám k váze, která byla dána kvantitativnímu výzkumu,  
u kterého postrádám hlubší interpretaci výsledků, které nelze akceptovat zcela nekriticky. Částečně se tato výhrada týká  
 dat z veřejných zdrojů. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
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 uspokojivou. Diplomantka se snažila cíl DP naplnit poměrně holistickým 
způsobem s využitím rozsáhlé analýzy. V navrhovaných opatřeních shledávám v kontextu aktuálního diskursu deficit 
invence a využití příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka DP je akceptovatelná  s výhradami především k infografice. Rozsah práce je na spodní hranici požadavků 
pro DP, její rozsah naplňují (nafukují) dotazníková šetření. 

 

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. 
Diplomantka uvádí zřejmě všechny zdroje, u některých pasáží DP mám dílčí pochybnost o tom, zda u nich neschází citační 
odkaz na zdroj. Výběr zdrojů je uspokojivý, postrádám zahraniční literaturu a interdisciplinární zdroje, jejichž deficit se 
odráží na nižší úrovni invenčnosti této závěrečné práce.  
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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 nenaplnila zcela svůj potenciál, nicméně její odborná úroveň je dostatečná a obhajitelná. 

 
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 diplomantku: 

1) Jaké problémy řeší v ČR obce, které mají podobné geografické parametry jako Rožďalovice? 
2) Uveďte příklady technologické podpory participace při přípravě municipálních programů rozvoje. 
3) Znáte mezinárodní projekty a programy na sdílení know-how mezi evropskými a světovými sídly  

a regiony? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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