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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Roman Stříž

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Rozvojový potenciál Venkovského mikroregionu Moravice

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

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

12

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

5

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

75

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:
Požadavky byly z velké části splněny, ačkoliv detail, s jakým byla napsána práce, nevychází ze
vstupních požadavků.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor využíval konzultací, pracoval samostatně. Využíval především domácí odbornou literaturu, i
když ne zcela adekvátně.
Otázky k obhajobě:
Hlavní otázkou je, proč autor zvolil do jisté míry nepřehledný detailní způsob zpracování DP? Za
druhé, jak diplomant hodnotí gramatickou úpravu textu práce? Domnívám se, že v případě obojího
nejde zrovna o potřebnou kvalitu. Nepotřebovala DP závěrečnou gramatickou, slohovou ale
technickou revizi?

i

Považuje diplomant hypotézy na str. 13 opravdu za hypotézy?
Proč nebyla zpracována kapitola hodnotící technickou infrastrukturu obcí a území? Byl tento aspekt
nedůležitý pro hodnocení rozvojových možností zájmového území?
Jaké autor vidí úplatnění DP v praxi? Pakliže by to měl být analytický text pro rozvojový dokument
na úrovni zájmové DSO Moravice, pak doporučuji zásadní úpravu textu včetně obsahu práce.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.

V Olomouci 15. 5. 2013

………………………………………………………
Zdeněk Szczyrba
vedoucí práce

