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Autor práce: Old ich N MEC, studijní obor T lesná výchova-Geografie
Název posuzované práce: Percepce kvality ovzduší ve m st Olomouci
Formální spln ní zadání práce:
Diplomová práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Domnívám se, že mohlo být více p íloh
v nováno stanovenému cíli práce. V práci se objevují n které nep esnosti a formáln nejsou
jednotn upraveny grafické ásti práce.
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 Olomouce porovnat sou asné ve ejné vnímání kvality
venkovního ovzduší s odbornými studiemi a výstupy imisního monioringu. Stanové cíle
práce se poda ilo splnit. Domnívám se, že mohlo být detailn ji srovnáno a zejména graficky
prezentována shoda i nesoulad vlastního šet ení s nam enými (objektivními) hodnotami.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni, i když 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 Pavla Kokorudy).
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a mapových p íloh je na pr m rné
úrovni. P ipomínku mám k nejednotné úprav tabulek (nap . tab. 2 + tab. 4, nebylo možné
spojit tabulky 2 a 4, neukon ená tabulka 12).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e:
Dotazníkové šet ení – pro nebyla mezi variantami u otázky . 3 zvolena jako jedna z variant
informa ní panel na nám stí (radnice Magistrátu m sta Olomouce)? Z dotazníku není z ejmé,
zda bylo možné volit více variant odpov dí. Mohla být volena vhodn jší škála odpov dí.
Jaká je vazba aktuálního charakteru meteorologických prvk a realizovaného šet ení?
Tab. 2 – v centru vypln no 47 dotazník , z toho 24 mají bydlišt , bylo významné zjišt ní, kde
byl dotazník vypln n?
Str. 12 – pro jsou v tabulce u dne 23. 2. v lokalit Hodolany dv hodnoty?
Str. 15 – název kapitoly neodpovídá názvu uvedeném v obsahu.
Str. 17 – pro je zd raz ován rok 2007?
Str. 23 – tab. 11 – nestejné zaokrouhlení, nejasná kolonka „pozice“.

Str. 24 – neodlišení sídla a m stské ásti. Citace se vztahuje ke str. 6?
Str. 32 – jaké je vysv tlení odlišného pr b hu ro ního chodu pr m rných koncentrací SO2 ve
stanicích Velkomoravská a Šmeralova?
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 kvalitní grafické p ílohy a mén pe livá interpretace získaných skute ností. Domnívám
se, že mohlo být detailn ji srovnáno a zejména graficky prezentována shoda i nesoulad
vlastního šet ení s nam enými (objektivními) hodnotami.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dob e.
V Olomouci dne 17. kv tna 2010
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