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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Demografické aspekty ve strategickém plánování sídel 
Jméno autora: Veronika Štiplová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: OVSRS 
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání této DP lze považovat za náročné s přihlédnutím k jejímu interdisciplinárnímu charakteru a nutnosti 
v nadstandardní míře využívat zahraniční zdroje. Závěrečná práce/téma vyžaduje také inovativní a holistický 
metodický přístup. 

 

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. 

Diplomantka splnila zadání v plném rozsahu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Zvolte položku. 
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. 
Studentka ke zpracování DP přistoupila se zjevným zájmem o problematiku, kvalifikovaně prodiskutovala její metodický 
rámec, aktivně se pustila do získávání podkladů. Práci zpracovávala zodpovědně, průběžně konzultovala, neslevovala 
z vytyčených cílů, stále hledala prostor pro zlepšení. . 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů  
a dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je vynikající, je použitelná v aplikovaném výzkumu (prostorovém a strategickém plánování, ÚP), 
chvályhodně integruje poznatky z více oborů a formuluje relevantní závěry. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez výhrad. 

 

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. 
Diplomantka korektně a správně cituje, její práce je původní. Velmi pozitivně hodnotím výběr zdrojů a schopnost 
zorientovat se v zahraničních pramenech. 
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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 zručnost i apod. 
Kvalita DP Veroniky Štiplové umožňuje samozřejmě nejen její obhajobu, ale diplomantce lze doporučit, aby na ní navázala  
i v dalším (doktorském) studiu, případně ve svém práci. Práce má potenciál být i základem pro navazující výzkumný 
projekt. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomovou práci s ohledem na její nezpochybnitelnou kvalitu doporučuji k obhajobě. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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