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Proměny prostorové struktury lyžařského střediska Harrachov v Krkonoších po roce
1989

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

7

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

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

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

10

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

5

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

68

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:
Požadavky a cíl, který si autor na úvod vytýčil, byly z velké části splněny. I když nebyly zcela
naplněny původní předpoklady a rozsah geografické analýzy, přesto byla práce zvládnutá ještě dobré
úrovni. Chybí zde především větší důraz ve sledování proměn prostorové struktury známého
střediska cestovního ruchu v Krkonoších. Provedené analýzy mají sice punc originality, ovšem z velké
části se jedná o povrchní hodnocení.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor využíval konzultací, byť ve srovnání s jnými byla poněkud zanedbána přípravná fáze. Na
straně druhé výsledek je vzhledem k jistému časovému deficitu celkem slušný.
Otázky k obhajobě:
- Co autor rozumí metodou mikrosondy v zájmovm území (str. 8)?

- V seznamu literatury chybí zdroj Chrenek, Ira, 2011).
- Který zákon vymezje platnost územního plánu Harrachova do roku 2015? Prosím v této souvislosti
přiblížit probematiku územního plánování v dotčeném území a dynamické procesy transformující
prostorovou a funkční strukturu města Harrachov.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.

V Olomouci 7. 6. 2012
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