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Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

11

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

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

9

Celkové hodnocení práce

100

87

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:
Diplomová práce na 118 stranách včetně 3 vázaných příloh a 1 volné přílohy. Vnitřní struktura práce
odpovídá zadání (viz členění kapitol). Velmi hodnotím autorský přínos a zhodnocení dosazených
výsledků, především v zajištění vysokého procenta odpovědí respondentů na dotazníkové štření (93
%, 74 nových domů). Kapitola příležitosti a rizika do budoucnosti se snaží poukázat na slabé i silné
stránky bydlení v zázemí města Olomouce.
Netextové části práce, především obrázková je poměrně rozsáhlá a na příkladech v obci a jejím okolí
dokládá množství antropogeních tvarů vytvořených především v druhé polovině 20. století a na
počátku 21. století.
Práce je zpracována po formální stránce kvalitně za dodržení citačních norem.

Nedostatky v práci:
V rešerši práce chybí citace článků pracovního týmu kolem doc. M. Ouředníčka, který se zabývá
problematikou suburbanizace v rámci ČR i v zázemí velkých měst především Prahy. O krajině a
změnách v ní publikovali práce nejen Bičík I., Lipský Z., Němec J.-Pojer F., ale i další specialisté.
V kapitolách 7. Sídelní procesy zájmového území a jeich aspekty a 8. Antropogenní procesy a tvary
v zájmovém území bylo možné čerpat z databáze vývoje využití ploch (http://lucc.ic.cz/lucc_data/zuj)
za základní územní jednotky v nichž jsou jak Křelov tak Břuchotín uvedeny společně s dalšími
katastry. Referenčními obdobími jsou roky 1845, 1948, 1990, 2000.
Otázky k obhajobě:
Myslíte si, že povodně v roce 1997 byly spoštěcím mechanismem pro výstavbu nových ulic v KřelověBřuchotíně?
Může rozšíření překladiště pohonných hmot v Horce nad Moravou ovlivnit vystěhování určité části
obyvatel z Křelova-Břuchotína ?
Jaký urbanistický rozvoj obce by jste předpokládala do 10 let?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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