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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Lenka Dejdarová

Obor:

Matematika-Geografie

Název práce:

Významná stromořadí Pardubického kraje

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

6

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

11

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

6

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

74

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:
Práce navazuje na bakalářskou práci stromořadí na Chrudimsku a mapuje současný stav vybraných
stromořadí v Pardubickém kraji. Byla vytvořena veřejně dostupná vrstva informací o těchto
stromořadích. Zajímavá je kapitola 3.3.
Nedostatky v práci:
Na obr. 5 str. 52 měla být mapovaná stromořadí očíslovaná a v následných kapitolách by se čtenář
lépe orientoval pod číslem, kde zkoumané stromořadí v kraji leží. Legenda je neúplná a domnívám se,
že typ značky pro stromořadí v tomto měřítku není správný.
Nejednotná citace literatury v seznamu použité literatury a v mnoha případech nekvalitní
fotodokumentace.
Fialová barva na obrázcích ukazující polohu jednotlivých stromořadí splývá a je nevýrazná (např.
obr.54, 57, 63 atd.).

Také se domnívám, že je práce zbytečně dlouhá, i přes velké množství příloh, obrázků a
fotodokumentace, které jsou nezbytným obsahem práce.
Otázky k obhajobě:
Dle jakého klíče jste vybírala zkoumaná stromořadí v diplomové práci? Proč jste se nezabývala i
alejemi?
Existuje jen jedna metodika na mapování stromořadí a alejí? Jaký je význam mapovaných stromořadí
v krajině? Jaké jsou dnes důvody výsadby (zda vůbec dochazí k nové výsadbě?) nebo opačně ke
kácení stromořadí? Jaký je Váš názor na tuto problematiku?
Se kterými orgány státní správy a samosprávy jste spolupracovala? A zda Vaše práce bude využita
k aktualizaci stavu těchto liniových prvků?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.

V Olomouci 12.5.2014
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