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Formální splnění zadání práce:
Cílem bakalářské práce bylo provést přehled determinant vývoje sídelního systému
Kroměřížska. Po formální stránce splňuje předkládaná práce požadavky kladené na
bakalářské práce a s malou výhradou odpovídá zadání. Autorka uvádí závěrečné shrnutí jen
v anglickém jazyce, shrnutí v češtině chybí.
Obsahová úroveň práce:
Obsahově je práce na velmi dobré úrovni, má jasnou strukturu a uspořádání kapitol má
logickou návaznost. Výhradu mám ke kapitole 1.4 "Diskuze s literaturou", která by měla být
obsáhlejší. Autorka sama píše, že o tématu byla napsána celá řada knih, proto rozsah 6
řádků na tuto kapitolu mi přijde málo.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s literaturou je velmi dobrá. Autorka využívá velkého počtu relevantních zdrojů,
které jsou vypsány v závěrečném seznamu použitých zdrojů. Tyto zdroje jsou v průběhu celé
práce korektně citovány.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň práce je dobrá, v textu se vyskytuje jen minimum překlepů.
Grafická úroveň práce je na dobré úrovni, celá práce je velmi vhodně doplněna o obrázky,
grafy a tabulky.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
V uvedených přílohách by se obrázky ani tabulky neměly číslovat v návaznosti na předchozí
přílohy, u každé přílohy by se mělo začít číslovat od začátku.
Kapitola 3.1.3.2 "Valašská vesnice" se nachází na jiné straně než je uvedeno v obsahu.
Slovo "viz" se píše bez tečky - jedná se o imperativ nikoliv o zkratku. Za čísly v datu se píše
vždy mezera, tedy například "1. 1. 2007". Je rozdíl, zda znak % je umístěn hned za číslem
nebo je mezi číslem a znakem mezera - takto se rozlišuje adjektivum od substantiva.
Celkové hodnocení práce:
Celkově hodnotím práci kladně. Autorka práce prokázala schopnost orientovat se v literatuře
a zdrojích vztahujících se k dané problematice a dále s těmito informacemi pracovat. Práce
odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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