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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Radek ŠATKA

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Historicko-geografická analýza vývoje města Brumov-Bylnice od počátku 19. století

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

14

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

77

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:
Je oprávněné konstatovat, že se autorovi podařilo splnit cíl práce definovaný v zadání diplomové
práce. Musím nicméně zmínit, že zejména analytická část práce měla být zpracována důsledněji, a to
ve smyslu demografického vývoje, vývoje obytných ploch a jejich důkladnější propojení se
souvislostmi vývoje zdejší kulturní krajiny.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorův přístup lze hodnotit kladně. O zpracovávanou problematiku jevil od počátku potřebný
zájem. Autor prokázal, že je schopen samostatné práce. Konzultace využíval v rozumné míře, byl
iniciativní, schopný řešit koncepční záležitosti. Je potřeba ocenit vývoj autorových dovedností
souvisejících s využíváním software ArcMap. Jestliže byl autor na počátku zpracování diplomové
práce ztěží schopen ArcMap otevřít, v současnosti bez problémů zvládá pracovat s jeho základními
editačními a analytickými funkcemi.

Otázky k obhajobě:
Dají se na základě výsledků Vašeho výzkumu predikovat vývojové trendy funkčních ploch
zájmového území?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.

V Olomouci, dne 24.1.2013

………………………………………………………
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
vedoucí práce

