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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategický plán rozvoje města Březová u Sokolova  
Jméno autora: Pavla Holanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Petr Fanta 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma zpracování rozvoje města je vzhledem ke své komplexnosti spíše náročnějším tématem. 

 

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. 

Cílem práce bylo zpracování socioekonomické analýzy a příprava strategického plánu rozvoje města Březová u Sokolova. 
Tento cíl byl splněn. 
 

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

Studentka použila vhodné metody a přístup ke zpracování diplomové práce. Postup zpracování byl zvolen rovněž vhodně 
s ohledem na účel diplomové práce. Oceňuji zejména snahu o komunitní přístup, především zajímavý je nápad zapojit do 
strategického plánování i děti. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborné zpracování je v pořádku a nemám k němu připomínek. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po stylistické a formální stránce v pořádku. Drobnější výhrady mám k jazykové stránce, kde se v ojedinělých 
případech vyskytují drobnější chyby. 

 

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. 
Výběr zdrojů je proveden vhodně a vyváženě. Studentka cituje kvalitní a odpovídající zdroje, přičemž vhodně kombinuje 
odbornou literaturu, internetové zdroje a statistické údaje. Rozsah použitých zdrojů odpovídá nárokům na diplomovou 
práci. 
 

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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Práce je zpracována velmi kvalitně, má logickou strukturu a po odborné stránce je rovněž v pořádku. Studentka 
prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje a je schopna využívat i různých metod získávání a zpracování 
dat a informací. Práce má potenciál přinést přidanou hodnotu i samotné obci Březová u Sokolova.  

 

Otázka k obhajobě:  

Píšete, že obec má velký potenciál v cestovním ruchu. Z hlediska rozvoje a ekonomického přínosu je však pro 
jakoukoli obec turistický ruch přínosný zejména tehdy, když turisté zůstanou přes noc. Jakým způsobem byste 
navrhovala toho docílit? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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