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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

bc. Filip Sivák

Obor:

Matematika-Geografie

Název práce:

Vybrané aspekty vlivu těžby nerostných surovin na rozvoj sídelní struktury v území
Sokolovské pánve

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

90

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:
Cíle stanovené v zadání práce byly splněny. Autor prokázal schopnost aplikovat poznatky získané
při studiu při práci s archivními materiály i současnými územně pánovacími dokumenty a zpracoval
kvalitní diplomovou práci.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval ke zpracování diplomové práce zodpovědně. Těžištěm práce byla rešerše odborné
literatury, práce s archivními materiály a datovými zdroji a vlastní mapování vybraných jevů.
Oceňuji, že při zpracování diplomové práce autor shromáždil množství archivních dokumentů,
fotografií i starých map. Je však škoda, že některé poznatky a získaná data nemají kartografickou
prezentaci.

Otázky k obhajobě:
Jak je v současné době řešena lokalita přeloženého koryta Lomnického potoka a jak často musí
docházet k přečerpávání vody?
Co je myšleno zaniklými objekty na obr. 10 (str. 69)?
Kolik obcí zaniklo v souvislosti s těžbou uhlí v Sokolovské pánvi do roku 1945?
Jaké perpsektivy má těžba hnědého uhlí v Sokolovké pánvi ve strategickém dokumentu Surovinová
politika Karlovarského kraje?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci dne 10. května 2013

………………………………………………………
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
vedoucí práce

