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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Kateřina Borecká

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Návrh obsahu informačních tabulí naučné stezky v okolí obce Smržice

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

82

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:
Zadání práce bylo splněno. Autorka po dohodě se zadavatelem Obecním úřadem Smržice Naučné a
poutní stezky Smržice zpracovala rozšířený obsah těchto tabulí a navrhla i dvě své vlastní. Při tvorbě
diplomové práce prokázala schopnost využít svých znalostí ze studia regionální geografie pro
zpracování rozšířeného textu k jednotlivým tématickýcm tabulím a zdařile navrhla a sjednotila jejich
finální grafickou podobu. Obsah diplomové práce by měly sloužit

jako podklad pro následné

zpracování souhrnné publikace o Smržicích a okolní krajině.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka práci hojně konzultovala s vedoucí práce, ale i zadavatelem, který měl mnoho připomínek a
postřehů k textu, ale i potřebných podkladů a dokumentů, které jsou využity v diplomové práci.

Otázky k obhajobě:
S dnešními znalostmi o Smržicích navrhla byste stezku jinak a případně jaké další zastavení byste
přidala? Jaké jsou plánované náklady na vybudování této stezky?
Je možné tuto stezku porovnat s další nějakou podobně koncipovanou stezkou v ČR?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.

V Olomouci 14.5.2013

………………………………………………………
Renata Pavelková Chmelová
vedoucí práce

