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Formálne splnenie zadania práce:
Diplomová práca odpovedá plne zadaniu - obsahovou stránkou, rozsahom aj prílohami,
ťažiskové aj parciálné ciele boli splnené.
Obsahová úroveň práce:
Práca je zaujímavá, je písaná na tému, ktorá je originálna a v súčasnosti v geografii málo
skúmaná. Obsahová úroveň práce je dobrá, štruktúra vyhovujúca, je zachovaná logická
následnosť krokov. Kapitoly mali byť číslované a radenie textu nemuselo byť také
monotónne, ale hierarchicky štrukturované do kapitol a podkapitol. V práci je dobre
skombinovaná všeobecná časť aj aplikačná časť predsavujúca vlastný výskum, ktorý
pozostával hlavne zo zberu a triedenia historických informácií z archívov.

Úroveň práce s literatúrou, citačný aparát:
Citácie sú uvádzané korektne, práca s literatúrou je na dobrej úrovni. Napriek tomu že
v zadaní práce nie je uvedená žiadna konkrétna publikácia, diplomant využil pomerne široké
spektrum titulov.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je primeraná, text je písaný v zrozumiteľnej podobe pre odbornú
i laickú verejnosť. Grafická úroveň práce má isté rezervy, sú použité len prevzaté mapy
a fotodokumentácia z archívov, vlastnou je len jednoduchá príloha 1. Autorovi sa pritom
podarilo pozbierať pomerne veľa informácií a geografická práca by si žiadala získané
informácie prezentovať aj pomocou grafickej vizualizácie.
Otázky do diskusie, príp. konkrétne chyby vyžadujúce reakciu uchádzača:
Úvod nie je len všeobecným uvedením do problému, ale zachádza hlboko a dosť podrobne
do histórie Valašskokloboucka a aj priamo do legislatívy a problematiky osídľovania. To
mohlo byť popísané už v samostatnej kapitole.
Nemáte to znázornené v mape, ale keďže tam boli medzi obcami rozdiely (v práci podrobne
popísané) - dali by sa sformulovať nejaké všeobecne platné zákonitosti (a priestorové
súvislosti) určujúce intenzitu vtedajšej emigrácie z jednotlivých obcí Valašskokloboucka?
Celkové hodnotenie práce:
Domnievam sa, že napriek mojim pripomienkam preukázal diplomant dobrú orientáciu vo
zvolenej problematike a spracoval diplomovú prácu na primeranej úrovni. Spracoval
neštandartnú tému a podarilo sa mu získať pomerne veľké množstvo informácií. Určité
rezervy vidím hlavne ich (geo)grafickom spracovaní.
Celkový návrh posudzovateľa pre hodnotiacu komisiu:

Prácu doporučujem k obhajobe, pred obhajobou navrhujem jej hodnotenie známkou
veľmi dobre.
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