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1. Odpovádá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Vlastní analýza problému je velice slabá. 

Studentův osobní přínos k řešení problému je jen jediná tabulka na str. 20. Grafy uvedené 

v přílohách, týkající se dotazníkového průzkumu, nebyly vetvořeny autorem (jak vyplývá 

z textu na str. 21). Přitom byl jeden z cílů práce vytvoření vlastního dotazníku, cit. „pomocí 

mnou vytvořeného dotazníku“.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

částí práce, případně jejich úplnosti.  

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují.  

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Cíl práce byl splněn jen částečně: nebyly vytvořeny vlastní dotazníky, vlastní analýza 

problému je velice slabá. Práce je má velmi nízkou úroveň. Autor sice v seznamu literatury 

uvádí 6 publikací, v textu práce však na ně vůbec neodkazuje. Jde v podstatě o holý text bez 

odkazů (kromě str. 3, kde je použita přímá citace). Práce působí dojmem přepsaných textů 

z internetu, uvedených odborných textů a neznámých internetových zdrojů.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Jedním z klíčových pojmů práce je SWOT analýza. Autor ji definuje až na str. 20 za pomocí 

nekvalitního internetového zdroje bez uvedení odkazu.  

Na straně 8 uvádí autor převzatou tabulku týkající se finančních zdrojů ze strukturálních 

fondů EU. V tabulce jsou uvedena čísla bez jednotek, např. 289,3. Není tak vůbec jasné, 

v jaké měně zdroje jsou (nebo zda jde o body) a zda jde o tisíce, jednotky nebo jiné násobky. 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky (původnost práce). 

V obecném významu nepřináší práce nové poznatky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

Autor se spoléhal hlavně na internetové zdroje, které uvádí v soupisu použitých internetových 

zdrojů. Dále pak využíval dokumenty obce Pálkovice, které se průzkum týkal. Jak již bylo 

napsáno výše, autor v textu vůbec neodkazuje na literaturu a při definování klíčových pojmů 

nevyužíval kvalitní knižní zdroje. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Formálně má práce slušnou úroveň. Protože je však většina textu převzata, nelze z tohoto 

hlediska úplně hodnotit úroveň autora.  

 

8. Jaký je způsob využití práce?  

Práce nemá obecný význam. Autor využil výsledků průzkumu provedeného obcí Pálkovice. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Práci doporučuji k obhajobě, ale je na samé hranici akceptovatelnosti. 

 

V Ostravě 4.5. 2011      Petr Jandačka 


