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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Téma diplomové práce je z celospolečenského hlediska významné, neboť představuje
SWOT analýzu jako východisko strategického řízení v podmínkách municipalit. Ukazuje se totiž, že
absence strategického řízení municipalit může vést nejen k jejich výraznému zadlužování, ale také ke
zhoršení kvality života jejich občanům. Je potěšitelné, že práce je zpracována tvůrčím způsobem.
Práce má velmi dobrou úroveň.
Diplomová práce je dobře strukturovaná. Její jednotlivé části na sebe logicky navazují. Po úvodní
kapitole následuje popisná druhá kapitola, která se zabývá problematikou veřejné správy a regionální
politiky. I přes obsáhlost problematiky se podařilo diplomantce o stručnost a věcnost. Strategickému
plánování v podmínkách municipalit se věnuje třetí kapitola. Problematika je nastíněna v teoretických
východiscích. Dále se čtenář seznámí s městem Vratimov, který je objektem zájmu diplomantky.
Zatímco předchozí kapitoly byly popisného charakteru, kapitolou čtvrtou se otevírá praktická část
práce. Kapitolu lze považovat nejen za nosnou, ale především přínosnou pro vedení města Vratimov.
V kapitole diplomantka nezabývá pouze SWOT analýzou, ale uvádí také výzkum spokojenosti
obyvatel města Vratimov, který byl v rámci řešení diplomové práce proveden. Předposlední kapitola
nastiňuje náměty ke zlepšení života občanů ve městě Vratimov. Šestá kapitola je již závěrečným
shrnutím celé diplomové práce.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka zpracovávala téma velmi svědomitě. Na tématu pracovala průběžně a samostatně. Svůj
postup řešení diplomové práce pravidelně konzultovala.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Úkoly a cíle, které byly vytýčeny v zadání práce, byly beze zbytku naplněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Vedoucí práce vyzdvihuje tvůrčí přístup diplomantky, se kterým přistupovala ke zpracování tématu.
V rámci čtvrté kapitoly byl proveden výzkum spokojenosti obyvatel města Vratimov. Výzkum byl
proveden v souladu s metodikou sociologických šetření. Zjištění jsou názorně prezentovány v
grafech, resp. tabulkách, které jsou následně komentovány.
Kladně hodnotím, že výzkum je ukončen statistickým testováním hypotéz.
Tvůrčí přístup byl rovněž uplatněn při vyhodnocování SWOT analýzy. Studentka zvolila zcela
původní přístup, což nelze hodnotit jinak než kladně. V praxi se totiž obvykle setkáváme s pouze
výčtem jednotlivých položek SWOT.
Návrhy a doporučení uvedené v páté kapitole jsou zajímavé, vyžadují však další rozpracování.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. Vlastní textová část práce je rozdělena do
šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Součástí práce jsou také dvě přílohy. V práci citované relevantní
zdroje jsou uváděny dle příslušné normy. Text vhodně doplňují názorné obrázky, tabulky a grafy,
které zvyšují vypovídací schopnost práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce je využitelná pro vedení města Vratimov. Výsledky práce doporučuji publikovat.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autorka projevila schopnost samostatné práce a uplatnila teoretické
znalosti v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.
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