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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

bc. Lucie Hradilíková

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

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

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.).

Splnění požadavků zadání:
Cíle stanovené v zadání práce byly splněny. Autorka prokázala schopnost aplikovat poznatky získané
při studiu při práci v terénu a zpracovala kvalitní diplomovou práci, oceňuji zejména vlastní návrh
atlasu a jeho zpracování, které umožňuje s menšími úpravami vydání.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka přistupovala ke zpracování diplomové práce zodpovědně a cílevědomě, i přes obtíže se
získáváním dat se jí podařilo zpracovat kvalitní práci. Autorka spolupracovala s institucemi i zástupci
samosprávy, aktivně řešila dílčí problémy a byla iniciativní. Oceňuji připravenost, se kterou
konzultovala dílčí řešené úkoly, pečlivé zpracování získaných poznatků a nasazenost v celém
průběhu řešení diplomové práce (od zadání práce po její odevzdání).

Otázky k obhajobě:
Která část by byla vhodná zařadit (nad rámec zadání práce) v případě možnosti rozšíření pro vydání
atlasu s využitím pro potřeby Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem?
Oceňuji účast v soutěži O cenu děkana PřF UP.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci dne 7. května 2013

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

