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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

X

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Výběr a zpracování pramenů spolu s vlastním textem práce poukazjí na samostatnost autora. 
Upořádání kapitol, kdy jsou okolnosti vzniku a popis památkových objektů, stejně jako 
budování infrastruktury vyčleněny za kapitoly věnované celkovému vývoji obce považuji za 
řešení, které příliš nepodporuje  komplexnost pohledu na urbanistický vývoj.    

II. Obsahová kritéria

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Z hlediska obsahového je zřejmá dobrá orientace v hospodářských, kulturních a politických 
souvislostech zejména novějších dějin. Některé souvislosti, zejména vliv polohy, 
hospodářského potenciálu obce, rozvoj dopravy...na utváření a změny obce  jsou v práci jen 
naznačeny nebo přítomny implicitně. 

III. Jazyková kritéria

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

X

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a  X
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X

    vlastní myšlenky.

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně

V práci postrádám obrazovou přílohu, mapku nebo plán a další prvky, které by napomohly 
čtenáři k lepší orientaci.

IV. Doplňující poznámka 

V. Otázky k obhajobě

1. V čem spatřujete hlavní hospodářsko – politický potenciál obce a pozdějí městské 
části Praha –Kyje?

2. V čem vidíte hlavní problémy městské části v současnosti? 

V Praze 26.8. 2015                 Podpis vedoucí práce: ing. Michaela Dvořáková PhD.


