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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Věra Zítková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Kriminalita a místa strachu (Časoprostorový pohled na příkladě velkého města)

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

14

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

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

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.).

Splnění požadavků zadání:
Diplomantka splnila základní požadavky zadání. Stručně analyzovala teoreticko-metodologické
aspekty geografické problematiky měst. Významnou pozornost věnovala teórii a metodám výskumu
sociálně patologických

jevu,

geografii

strachu a

otázkam

strachu

z kriminality.

Stručně

charakterizovala historický vývoj Olomouce a jeho vnitřní strukturu. Kvalitně zpracovala analýzu
prostorové diferenciace kriminality a mimořádnou pozornost věnovala některým behaviorálně
geografické aspektům kriminality v Olomouci (vnímání kriminality a strachu z kriminality). Výsledky
interpretovala vhodnými matematicko-statistickými a kartografickými metodami.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka diplomové práce přistupovala zodpovědně k řešení problému, prostudovala velké množství
(i zahraniční) literatury k předmětné geografické problematice. Během celého období přípravy DP
vyzužívala možnosti konzultovat problematiku. V závěrečné části přípravy DP pracovala samostatně.

Otázky k obhajobě:
Jaké možnosti vidíte v dalším rozpracování geografické problematiky kriminality na území města
Olomouce?
Jakým způsobem by bylo možné využít výsledky geografických analýz kriminality a jejího vnímaní
při studiu geografických aspektů kvality života v Olomouci, resp. v zázemí města?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 7 května 2013
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