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Předložená diplomová práce splňuje podmínky kladené na kvalifikační práci navazujícího magisterského 

studia. Práce je zacílena na zhodnocení strategického plánování rozvoje města Švihov prostřednictvím 

posouzení naplnění strategického plánu rozvoje města za období 2016-2020. Pro zhodnocení naplnění 

strategického plánu města volí autorka vlastní přístup formou slovního zhodnocení a vizuálního 

tabulkového přehledu naplnění jednotlivých aktivit a opatření analyzovaného programu. Důležitým cílem 

práce je zhodnocení rozvojového potenciálu města pro následující období včetně shrnutí výsledku 

podrobné deskriptivní analýzy formou SWOT analýzy. Zde mám připomínky k přesnosti formulací 

jednotlivých tvrzení, což lze vzhledem k malým zkušenostem autorky se strategickým plánováním pochopit. 

Na základě uvedené SWOT analýzy formuluje autorka návrh prioritních oblastí pro další rozvoj města Švihov. 

 

Celkově hodnotím práci diplomantky velmi pozitivně, jejím zpracováním prokázala schopnost 

samostatného zpracování zadaného úkolu s odpovídajícím teoretickým zarámováním problematiky i 

praktickým využitím výsledků práce ve strategickém plánování rozvoje města.   

Otázky: 

1. Ve Vaší diplomové práci jste analyzovala strategický dokument města Švihov. Do jaké míry odpovídá 

tento dokument modernímu přístupu ve strategickém plánování?  

2. Město Švihov má již zpracovaný strategický dokument svého rozvoje na období 2021-27. Jak 

korespondují výsledky Vaší práce s tímto dokumentem?  


