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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

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

83

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Práce geograficky analyzuje změny, jaké nastaly na trhu bydlení v Olomouckém kraji poroce 1989. Je
dobře strukturačně rozvržena, reaguje na všechny podstatné požadavky uvedené v zadání diplomové
práce. Autorka vhodně kombinuje analýzu statistických dat pro intercenzální období 1991-2001, dále
data vývoje nově postavených do roku 2008 a vlastní empirický výzkum ve skupině vybraných obcí
Olomouckého kraje.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Prvním větším nedostatkem práce je absence cizojazyčné odborné literatury, ta česká byla zpracována
na průměrné úrovni. Jiným problémem je jazyk práce, a to jak v rovině odborné, tak i lingvistiké (lze
se setkat s poměrně častými gramatickými chybami, překlepy, nesprávnou větnou stavbou). Také
citace literatury není 100 % (viz např. citace na str. 15).

Otázky k obhajobě:
- str. 67: konstatování o výrazném poklesu cen v letech 2008 a 2010 není dloženo daty ani grafem.
Prosím o zaujetí stanoviska.
- Jaká je dle názoru autorky uplatnitelnost práce?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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