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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Eva Příborská

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Analýza množství a struktury emisí znečišťujících látek do ovzduší ve státech
Evropské unie

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

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

15

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

10

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

10

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

66

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:
Zajímavé a aktuální téma nejen v době smogové situace. Práce dává přehled o registrech znečištění
ovzduší v Evropě i v ČR.
Nedostatky v práci:
V diplomové práci studentky Regionální geografie není jediná autorská mapa, která by danou
problematiku vyjádřila jinak, než jen jedinou zvolenou formou - grafem. Určitě by to pomohlo ke
kvalitnějšímu celkovému shrnutí problematiky, které chybí a k lepšímu přehledu např. vývoje
znečištění v jednotlivých státech EU, k jejich provnání a třeba k analýze vývoje znečištění jednotlivých
znečišťujících látek atd.
Stěžejním výsledkem práce jsou grafy (bohužel viz výše), ke kterým mám nějaké výhrady. Např.
barevné odlišení v některých grafech není přehledné ( např. obr. 68, 69), v kapitole 3 obsahují grafy
nevhodné zkrácení názvu "Velká …", v obr. 1-6 chybí v nadpisu, že se jedná o ČR.

V kapitole 2.5 chybí jakékoliv citace v textu o tom, jaké jsou zdroje a dopady emisí znečišťujících látek.
Obsah kapitoly Diskuze neodpovídá jejímu názvu. Dle mého názoru se mělo diskutovat nad
výsledky, které byly přineseny v předchozích kapitolách a ne nad registry.
V zadání práce v seznamu odborné literatury je zmíněn článek ze zahraničního časopisu. V seznamu
literatury žádný článek ze zahraničních odborných časopisů není. Proč?
Otázky k obhajobě:
Na str. 104 píšete o 9. až 10 místě ČR z hlediska vyprodukovaných emisí. Proč není v práci pořadí
dalších zemí zpracované v nějaké tabulce či přehledu, rozdělené třeba i dle znečišťujících látek atd.?
Jak se vyvíjí znečišťování ovzduší v zemích bývalého východního bloku v posledním desetiletí proti
zemím západní Evropy např.?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.

V Olomouci 25.1.2013
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oponent práce

