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Název práce:

Analýza vývoje sídelní struktury Olomouckého kraje

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

87

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Autorka z velké části splnila zadání, mohla se blíže věnovat identifikaci příčin regionálních disparit
v systému osídlení kraje, kvalitněji formulovat závěry, popřípadě se pokusit o závěrečnou syntézu
z dílčích poznatků.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka přistoupila k řešení práce zodpovědně, postupy konzultovala s vedoucím, samostatnost
projevila při aplikaci metod, se kterými se seznámila v literatuře. Data o sídelní struktuře a její podobě
(ať hodnocená různými metodami), která jsou v práci velmi dobře zpracována disponují podle mého
názoru větším potenciálem ke komentování, diskusi a formulování závěrů, než je v práci uvedeno.
Oceňuji přístup v kapitole 3.5, kdy autorka zhodnotila časový vývoj exponentu v obecné podobě
pravidla velikostního pořadí pro kraje ČR a regiony Olomouckého kraje. Za přínosnou považuji
aplikaci řady výzkumných technik pro hodnocení sídelní struktury a grafickou prezentaci výsledků.

Otázky k obhajobě:
Daly by se obvody Olomouckého kraje klasifikovat souhrně podle výsledků dílčích analýz? Jak by
mohla přibližně taková klasifikace vypadat?
Jaký ukazatel je podle autorky nejvhodnější při prezentaci střední velikosti obce ve správním obvodu
(průměr s centrem/bez, nebo medián)?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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