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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Klára NIEDŹWIEDŹOVÁ

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Proměny krajiny města Nový Jičín

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

13

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

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

92

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:
Domnívám se, že cíle práce, spočívající ve zhodnocení proměn krajiny města Nový Jičín v období od
40. let 19. stol. do současnosti, byly splněny bez výhrad. Ocenit je potřeba nastudování a aplikaci
konceptu tzv. townscape, protože se jedná o záležitost, která u nás není v obecném povědomí.
Nedostatky v práci:
Drobné chyby formálního charakteru:
- občasný výskyt typografických nepřesností: str. 43 "v letech 1980 – 1990" , různých druhů písma,
- občasné formálně chybné citace webových zdrojů (např. str. 80).
Grafické přílohy:
- obr. č. 10: zobrazuje vývoj západní části města mezi lety 1833 a 1992. Bylo by zajímavé vyjádřit
současný stav prostorově (vytvořit mapu - data jsou volně dostupná). Rovněž se pak mohl zhodnotit
vývoj v tzv. transformačním období.

- obr. č. 14: obdobná poznámka jako u obr. 10 - důvodem je poměrně intenzivní výstavba domů (42)
mezi léty 1991 a 2001.
- obr. č. 15: postrádám řetězový index.
Otázky k obhajobě:
Na str. 62 je mimo jiné napsáno: "snahou obyvatel bylo zachránit historické jádro města." Domnívá se
autorka, že by tato snaha byla efektivnější, pokud by nedošlo k odsunu německé populace?
Lze predikovat v rámci zkoumaných čtyř území budoucí trendy ve vývoji využití ploch území?
Pokud ano, budou spíše převládat vývojové diference či paralely?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 14.5.2013

………………………………………………………
Tatiana MINTÁLOVÁ
oponent práce

