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Posudek Vedoucího diplomové práce 

Evidenční údaje 

Instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí  
Student: Pavlína Kocmanová  
Název diplomové práce: KOLEKTIVIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A JEJÍ 
PROMÍTNUTÍ DO KRAJINY 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Skaloš, Ph.D. 
Povolání oponenta: Výzkumný pracovník 

 

Volba tématu práce a její význam: Vhodné a významné téma. 

Formulace cílů práce: Cíle byly vhodně formulovány 

Metodika zpracování: vhodně zvolena a formulována 

Práce s daty a informacemi: použitá data aktuální, informace relevantní a správně 
zpracované 

Celkový postup řešení: postup řešení naprosto správný 

Teoretické zázemí autora: autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky 

Práce s odbornou literaturou (citace, norma): autor dodržel citační normu - s výjimkami 

Úroveň jazykového zpracování: práce je jazykově naprosto správně zpracovaná 

Přesnost formulací a práce s odborným jazykem: autor má široký pojmový aparát a umí ho 
používat 

Formální zpracování - celkový dojem: práce je formálně naprosto v pořádku, celkový 
dojem je výborný 

Splnění cílů práce: cíle práce včetně dílčích byly splněny 

Formulace závěrů práce: závěry jsou dostatečně formulovány a jsou významné pro další 
využití 

Pozn.: kapitola závěry obsahuje všechny podstatné informace vyplývající z výsledků práce. nicméně na začátku 
chybí výslovné uvedení zda byly cíle práce splněny a dále bych považoval za vhodnější, kdyby byla tato kapitola 
stručnější, údernější, s hlavními cíly formulovanými v odrážkách. 

Odborný přínos práce a její praktické využití: práce je po odborné a praktické stránce 
velmi dobře využitelná 

Pozn. : nicméně chybí uvedení příkladů dalšího možného praktického využití práce, viz. otázka k obhajobě. 
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Hodnocení a doporučení 

Návrh hodnocení práce známkou: výborně. 

Doporučuji práci k obhajobě: ANO. 

 

Otázky k obhajobě 

Odborný teoretický význam práce je celkem jasný. Dokázala by autorka dále navrhnout 
hlavní směry možného využití výsledků své práce v praxi, tj. např. v některé z forem 
krajinného plánování, popř. v oblasti turistického ruchu atd.? 

Další připomínky, vyjádření a náměty k obhajobě práce resp. k jejímu dalšímu využití: 

Jako odborník pohybující se spíše v oblasti přírodních a zemědělských věd hodnotím velmi 
kladně kvalitní teoretický „background“ obsažený zejména v kvalitní literární rešerši a diskusi 
práci (což je jistě důsledek kvalitní teoretické přípravy studentky na Fakultě humanitních 
věd). Již u druhého studenta se tak přesvědčuji o obrovském přínosu spojení humanitních a 
přírodních (zemědělských) věd. Odborná literatura zabývající se výzkumem krajiny právě po 
tomto spojení často volá, nicméně studií, ve kterých dochází k propojení humanitních a 
přírodních věd ve skutečnosti není mnoho.  
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