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Slovní hodnocení a dotazy:
Diplomová práce Jany Tišerové přináší rozbor současného stavu centra města Žatce. Na základě vlastních
šetření se podařilo zpřesnit poznatky o problémových aspektech centra a diskutovat jejich možná řešení.
Oceňuji praktické zaměření práce a zároveň i relativně výstižný teoretický rozbor problematiky.
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. V některých částech by prospěl hlubší rozbor dat – např. zpracování
výsledků šetření se nemusí vztahovat jen na průměry, strukturální analýza města (obyvatelstva,
zaměstnanosti) by se měla více soustředit na charakteristiky vymezeného a řešeného území centra města.
Metodicky je otázkou, zda by nebylo vhodnější vymezit území (alespoň pro část analýzy) na základě
urbanistických obvodů, resp. územních jednotek, ke kterým je možné získat data za obyvatelstvo apod.
(např. uváděný Žatec-střed).
Věcné chyby se vyskytují ojediněle (např. rozloha zájmového území na s. 26). Grafická úroveň je velmi dobrá,
drobné výhrady mám k přesnosti vyjádření v legendách vlastních map (např. Obr. 14, s. 61). Formulační
úroveň je převáženě velmi dobrá, jen ojediněle lze najít nepřesná vyjádření (např. s. 9: „Cílem této
diplomové práce je revitalizace…“ – přesněji návrh revitalizace apod.)
Otázky k obhajobě:
1) Uveďte specifické charakteristiky obyvatel, bydlících v centru Žatce. Případně vysvětlete problém
nedostupnosti dat.
2) Proč nejsou mezi aktéry veřejného sektoru zmiňovány neziskové organizace? Jakou roli mohou hrát při
rozvoji centra města?

Práci doporučuji – nedoporučuji uznat jako kvalifikační (nehodící se škrtněte).
Navrhuji hodnocení známkou:
velmi dobře
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