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Velmi kvalitní práce, zabývající se důležitým tématem. Autorka pečlivě studovala literaturu, korektně ji 

cituje a dokázala se zdroji pracovat nejen v teoretické a přehledové části práce, ale též v aplikační části. 

Přínosem je několik vlastních terénních šetření mezi návštěvníky centra města a mezi podnikateli, které 

však poznamenala (a možná i výsledky zkreslila) koronakrize. Otázkou zůstává, kolik respondentů a jaké 

odpovědi by byly získány v případě, že by práce byla psána o rok dříve. Drobné chyby jsou spíše 

formálního charakteru (překlad slova „aktéři“ (actors) v anglickém názvu práce anebo staré a již 

nepoužívané logo fakulty na oficiálních dotaznících (Příloha B a C).  

Autorka přináší na základě svého šetření i studia literatury a příkladů dobré praxe několik návrhů řešení 

pro revitalizaci. Z toho pramení i několik otázek: 

1) Dokáže na základě svého šetření, studia zdrojů a případném diskuse s odborníky říci, jak se 

k možné revitalizaci staví mladá generace? (V dotazníkovém šetření byli mladí lidé zastoupeni jen 

minoritně). Jde jim o pozitivní změnu anebo spíše očekávají, že se co nejdříve odstěhují? 

2) Existují kromě zmíněných dokumentů nějaké praktické aktivity přeshraniční spolupráce mezi Aší a 

Selbem (respektive v práci rovněž zmíněném Bad Elsterem)? Je zřejmé, že pro zatraktivnění 

městského centra i okolí se v této spolupráci spočívá zajímavý potenciál (včetně např. aktivit 

směřující k integraci sociálně slabých a vyloučených obyvatel).  

3) Bylo/je městské zastupitelstvo otevřené vašim podnětům? Měla jste příležitost s některými 

zastupiteli mluvit a nabídnout jim výsledky svého výzkumu? 

 

 

 

 

 

 

 



Práci doporučuji – nedoporučuji uznat jako kvalifikační (nehodící se škrtněte). 
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