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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Hradilíková Lucie, Bc.

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Atlas fyzickogeografických poměrů území města Bystřice pod Hostýnem

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

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

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

98

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:
Práce je zajímavým příspěvkem k atlasové produkci lokální úrovně. Z hlediska obsahu, použitých
metod i konkrétních výstupů je kvalitně zpracovaná. Vysoce cenný je autorský tvůrčí přístup a
metodický postup sestavení atlasu i použitá softwarová technologie (ArcGIS). Vyšší přidanou
hodnotou je zacílení na konkrétní praktické využití hlavního výstupu. Bodové hodnocení ukazuje na
kvalitně zpracovanou diplomovou práci.
Nedostatky v práci:
Drobné výhrady mám k použité symbolice v atlasu. Autorka plně nevyužila možnosti autorké tvorby
znaků, nebo znakového klíče již existujícího (znakový klíč podrobných geomorfologických map,
geologických a topografických map).

Otázky k obhajobě:
Použila jste v práci modul xxx pro podporu atlasové tvorby v ArcGIS?
jakou strukturu má atlas v elektronické podobě (ArcGIS). Jednotlivé listy jsou vedeny pod
samostatnými projekty, nebo jsou pouze v samostatných datových rámcích?
Do jaké míry autorka využívala svoji bakalářskou práci?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 14.5. 2013
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oponent práce

