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Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

88

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.).

Klady práce:
Jedná se o aktuální téma, autorka pracovala v terénu a provedla poměrně slušný rozbor zejména
domácí dostupné literatury.
Nedostatky v práci:
Podle mého názou byla podceněna kapitola 1.7., která se zabývá dalším využitím brownfields, přitom
se jedná o docela klíčovou záležitost. To se následně odráží i v tom, že vlastní výzkum autorky se
neposunuje dále naž za pouhou inventarizaci brownfields. Trochu se o to pokouší kap. 3.1., ale pouze
v náznacích.
Trochu matoucí mi přijde řazení jednotlivých lokalit, kdy začínáte č. 12-15 a pak až následuje č. 1.

Otázky k obhajobě:
Proč nebyly do výzkumu zahrnuty i neprůmyslové brownfieldy? Já bych očekával, že v úrovni
podrobnosti, která je předkládána je zmapujete všechny, nebo že pro průmyslové brownfieldy
zpracujete trochu komplexnější studii.
Konzultovala jste právě otázky dalšího možného využití s odborníky (např. FAST VŠB TU Ostrava,
které se tímto tématem dlouhodobě zabývá)?
Jaká kritéria byla stanovena pro zařazení brownfieldů do databáze (plocha, typ...)

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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