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Volba tématu a cíl práce: 

Diplomová práce je zaměřena velmi aktuálně a to jak z pohledu teorie tak také praxe. Téma je 

velmi přínosné už jen z toho důvodu, že urbánní problematice není v našich podmínkách 

doposud věnována adekvátní pozornost. Autorka si za cíl své práce klade porovnat a 

ohodnotit ukazatele vývojových procesů dvou měst dvou odlišných států a to Ostravy (Česká 

republika) a Groningenu (Nizozemsko). Součástí práce má být také nalezení příčin odlišností 

ve stupni vývoje mezi oběma srovnávanými městy. Lze konstatovat, že takovýto cíl 

diplomové práce je realistický.  

 

Závěry práce a její přínos: 

Diplomová práce prokázala zcela zřetelně rozdíly mezi oběma sledovanými městy. Tyto 

rozdíly mohou být připsány především relativně kontinuálnímu historickému vývoji celého 

Nizozemska, který je patrný v porovnání s naší zemí. I když se obě města potýkají se 

specifickými problémy, lze konstatovat, že Groningen je v současnosti na vyšším vývojovém 

stupni, nežli Ostrava. O vývoji v obou městech svědčí například odlišné tendence v růstu, 

resp. poklesu populace, vývoj nezaměstnanosti atd. Na straně druhé práce také ukázala, že se 

Ostrava oproti Groningenu projevuje v některých oblastech života města lépe. 

 

Přínos diplomové práce je nemalý a spočívá nejenom ve zpracování obrovského množství dat, 

ale také v důkladné analýze a interpretaci dílčích sfér života v obou sledovaných městech. 

Nutno přitom zdůraznit, že práce zachycuje danou tématiku dosti plastickým způsobem a to i 

přesto, že studentka musela při zpracování své práce mnohdy vycházet z dosti heterogenních 

dat.  

 



 

Stylistická stránka, struktura práce a práce s literaturou: 

Diplomová práce má velmi vhodně zvolenou strukturu, která je podřízena komparaci obou 

sledovaných měst. Délka práce je nadstandardní, avšak tématu odpovídající. Za povšimnutí 

stojí skutečnost, že studentka dokázala zkombinovat literární a jiné zdroje s vlastní 

zkušeností. Jako problém lze vnímat občasné porovnání ne zcela heterogenních entit, což je 

ale dáno také diferencovanou datovou základnou. Také oblast doporučení mohla být 

v předložené diplomové práci více propracována. Kromě toho autorka formulovala své 

myšlenky často komplikovaným způsobem a dopustila se zbytečných gramatických chyb. 

Jako celek však lze diplomovou práci hodnotit pozitivně. 

 

Připomínky, náměty k diskuzi: 

Doporučuji, aby autorka v rámci obhajoby své práce:  

• zkusila určit, v kterých oblastech by obě zkoumaná města mohla a měla spolupracovat 

a mohou se Ostrava a Groningen stát městy partnerskými?  

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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