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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Ide o menej bežnú tému diplomovej práce. Študentka musela využiť metódy aplikovaného výskumu a spojiť dva študijné
obory, ekonomicko-manažérsky a urbanizmus. Samotná téma vyvoláva kontroverzné postoje, čo sťažilo oslovenie
respondentov pre rozhovory aj možnosť získania otvorených výpovedí.

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.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře

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.
Študentka prejavila osobný záujem o spracovávanú problematiku, boli však potrebné častejšie konzultácie a usmernenia.

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.
Študentka preukázala adekvátne znalosti dvoch študijných odborov, keď skombinovala témy ekonomických záujmov,
strategického rozvoja územia a územných plánov. Práca využíva rôzne zdroje, predovšetkým nadštandardné množstvo
hĺbkových rozhovorov s aktérmi daného územia. Diskusia ponúka základné zistenia z terénneho prieskumu aj vlastné
názory študentky. Na druhej strane študentka nevyužila plný potenciál nazbieraných dát.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formálna stránka práce zodpovedá štandardom magisterského štúdia a vhodným spôsobom kombinuje oba študijné
obory, texty a mapové podklady. Na druhej strane štylistika potrebovala výrazné korekcie.

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.
Záverečná́ práca bola skontrolovaná na plagiátorstvó v databáze Theses.cz i na základě iných zdrojov. Zdroje sú korektne
citované a prevzaté texty sú jasne odlíšiteľné od vlastnej práce študentky. Väčšina zdrojov sa odvoláva na odborné články
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a rozhovory s respondentami, čo zodpovedá zadaniu a typu práce. Spektrum oslovených aktérov bolo širšie než je uvedené
v práci, avšak nie všetci boli ochotní poskytnúť rozhovor.

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.
Silnou stránkou práce je jej medziborový presah a zber veľkého množstva dát v teréne, ktoré môžu byť využité v ďalších
publikáciách aplikovaného výskumu. Slabou stránkou je písomný prejav študentky.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Primerané spracovanie zadanej témy, ktorá bola na jednej strane náročná na dáta a medzioborové presahy, a na
druhej strane nebol využitý plný potenciál zozbieraných dát

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 2.9.2019

Podpis:
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