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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategický plán cirkulární ekonomiky města Tábora 
Jméno autora: Eva Uhrová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: IVSRS 
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: IVSRS 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce řeší strategický plán cirkulární ekonomiky města Tábora. Tak komplexní téma je náročné, 
nicméně samotná práce cílí (a tak zní i zadání) na návrh souboru strategických opatření pro město Tábor v této 
oblasti. 

 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela spl-
něny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady  
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Finální výstup DP postupně zredukoval ambiciózní plán deklarovaný v názvu na realističtější cíl a ten pak na již 
poměrně úzké téma nakládání s komunálním odpadem. Největší výhrady mám k metodické dekohezi – navrho-
vaná opatření (zpracovaná akceptovatelně a tak, že by je bylo možné zahrnout do tematicky relevantního kon-
cepčního dokumentu) nenavazují na strategii. 

 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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 se při práci potýkala s osobními problémy a překážkami, mj. vyplývajícími z protipandemických opat-
ření, nicméně snažila se práci konzultovat, byť nepravidelně. Konečnému výstupu by prospěly konzultace a in-
terní oponentura před odevzdáním. Současně je třeba říci, že při přípravě DP, především na začátku, bylo zřejmé, 
že problematice rozumí a orientuje se i v ní v širších, mj. i administrativních a implementačních, souvislostech. 

 
 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů  
a dat získaných z praxe. 
Práce má spíše rešeršní charakter, jakkoli se snaží o podchycení interdisciplinárních přesahů řešené agendy, činí 
tak spíše povrchně nebo na úrovni spíše osvětové. Největší výhrady lze mít k metodickému rámci práce.  
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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. 
Akceptovatelný je výběr zdrojů pro teoretickou část práce, nedostatečný je naopak  popis datové opory pro část 
návrhovou a metodickou (což se projevuje právě na deficitu metodické kvality textu). 

 
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. 
Chvályhodná je míra využitelnosti DP, těžko akceptovatelný je pak její metodický rámec a obsahová dekoheze. 
Hodnocení D zohledňuje především znalost problémů, které musela studentka překonávat v období, kdy práci 
psala a současně indikuje potřebu prokázání důkladné znalosti problematiky při její obhajobě. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Práci s výhradami doporučuji k obhajobě. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2022     Podpis: Petr Štěpánek 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální parametry předložené DP odpovídají, až na drobné výhrady, požadavkům na ZKP. 


