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Formální spln ní zadání práce:
Diplomová práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Po formální stránce je drobný nesoulad
s ozna ením p íloh práce, kdy je uvedeno pojmenování p íloh, ale u samotných pak ozna ení
chybí. P ílohy by m ly být samostatn ozna eny, sou ástí odborného posudku jsou mapy
horší kvality a u fotografií chybí asový údaje (rok po ízení, p ípadn p esné datum).
Podobn nep esné jsou i uvád né grafy a jejich legendy, kdy v grafu i legend používané
zkratky nejsou vysv tleny (nap . obr. 7).
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším aplika ní studií. Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou zda ile
formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na stanovené cíle. Cílem
práce bylo na p íkladu m sta Haví ova porovnat sou asné ve ejné vnímání kvality
venkovního ovzduší s odbornými studiemi a výstupy imisního monioringu. Stanové cíle
práce se poda ilo splnit. S ohledem na téma práce mohla být lépe zpracována úvodní
charakteristika území, považovala bych za významné zam it se na rozvoj m sta
v souvislosti s vývojem kvality ovzduší. Na jedné stran jsou vhodn jsou hodnoceny
komunikace, což oce uji, postrádám však základní ekonomickou charakteristiku zájmového
území. Pro v tší názornost by bylo vhodné doplnit text o hodnocení typických
pov trnostních situací ve m st , zejména s ohledem na p evládající sm ry proud ní a
lokalizaci velkých zne iš ovatel v regionu.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na nízké úrovni a využívaný soubor odborných
publikací je velmi omezený. Má autor zkušenost s podobn realizovanými výzkumy v jiných
regionech? Jaký byl podíl autora na tvorb dotazníku (zejména s ohledem na obdobnou práci
Old icha N mce). Za velmi ojedin lé považuji zp soby citací, asto omezené na jediný zdroj.
V úvodní charakteristice zájmového území je citace omezena na zdroj Ekotoxa a Magistrát
m sta Haví ova, což jsou p evzaté texty z webových stránek. Domnívám se, že citace
jsou uvád ny ned sledn . V tšinou se jedná o citaci na konci odstavce bu ze zdroje Ekotoxa
nebo Magistrát m sta Haví ova.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a mapových p íloh je na pr m rné
úrovni. V textu se objevují n které mén vhodné formulace, nap . na str. 48 „podle reakcí
respondent ….mi p išlo, že p i odpov dích p jde jen o sázku do loterie“ . Nižší je kvalita
prezentovaných graf (nap . na str. 25) i mapových výstup .
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e:
Str. 11, 13 – lokality, kde byla realizována šet ení, mohly byt v jedné map .
Str. 17 – jaký význam má charakteristika „pr m rný ro ní úhrn nového sn hu“?

Str. 20 – na základ jakých skute ností je hodnocení „p edm stské území jako úzké a
nevýrazné“. Co je to „technická úrove bydlení“? Jsou stále v blízkosti domovních blok
zahrádká ské osady a stále „ nep ispívají k lepšímu celkovému vzhledu a osobnímu
dojmu“? Stále „zatraktiv uje a podstatn oživuje obchodní d m celé šumbarské sídelní
seskupení“?
Str. 21 – jak je vymezena „haví ovská aglomerace“?
Str. 18 – PP je zcela bez ovlivn ní antropogenní inností?
Str. 48 – Byla analyzována etnost a obsahová úrove
P íloha – chybí ozna ení v map lokalizovaných stanic, p evzatá mapa je horší kvality.
Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je vlastní realizované dotazníkové šet ení a jeho vyhodnocení.
Zpracovávané téma umož uje další prohloubení i pokra ování. Slabé stránky jsou nap .
mén kvalitné grafické p ílohy a omezenost využívaných odborných studií a mén pe livá
interpretace získaných skute ností.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dob e.
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