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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:
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Masarykův ústav vyšších studií
Mgr. Lucia Dobrucká, PhD.
Oddělení veřejné správy a regionálních studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadaná téma patrí svoju náročnosťou medzi štandardné témy diplomových prác.

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.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup spracovania diplomovej práce je vhodný.

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.
Odborná úroveň práce je adekvátna. Študentka preukázala dobrú znalosť problematiky aj schopnosť samostatne pracovať
pri zbere, spracovaní a využití dát. Slabé stránky: Nie je celkom jasný dôvod výberu konkrétnych teoretických kapitol a ich
vzťahu k praktickej časti (napr. je uvedená analýza 7S, ktorú využívajú organizácie, či význam nadradených dokumentov,
ktoré autorka v praktickej časti nijako nezohľadnila). V praktickej časti nie je vždy jasná súvislosť medzi závermi analýz
a navrhnutými programami (napr. občanov trápi nedostatok kultúry, v návrhovej časti však táto oblasť chýba aj napriek
tomu, že študentka to na str. 43 označila za potrebné riešiť). V minulosti realizovaný Zberný dvor nepatrí do vízie
zameranej na budúcnosť. Chýba akčný plán na najbližšie roky, ktorý by mal praktický prínos pre obec (je to síce vec
odborného názoru, ale bez akčného plánu je kapitola implementace a realizace iba teóriou).

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formálne práca zodpovedá štandardom magisterského štúdia.

Výběr zdrojů, korektnost citací

C - 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.
Práca zodpovedá štandardom magisterského štúdia a využíva široké spektrum zdrojov. Citácie však nie sú konzistentné
a občas nie sú ani korektné (napr. hneď na str. 7 sú uvedené 4 priame citácie, z toho 2 nie sú citované, 1 je citovaná pod
čiarou a 1 je citovaná formou zátvorky, v ktorej sú uvedené hneď 2 rozličné zdroje, takže to nemôže byť priama citácia).
Zdroje v praktickej časti nie sú vždy uvedené a dáta zo sčítania ľudu v roku 2011 sú neaktuálne.

1/2

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ 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 zručnosti apod.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Kľúčové aspekty hodnotenia:
Celkovo je práca dobrá, a to najmä v strategickej rovine návrhovej časti dokumentu. Z dôvodu absencie
podrobného akčného plánu je však znížený jej praktický prínos pre mesto.
Otázky do diskusie:
Ako by ste uplatnili analýzu „7S“ pre účely spracovania strategického plánu mesta Mnichovice?
Dopracujte akčný plán konkrétnych projektov na najbližšie 2 roky, vrátane ich stručných charakteristík
a merateľných indikátorov (pre účely implementácie).

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 23.5.2019

Podpis:
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