
Hodnocení diplomové práce 
Jméno oponenta:        prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. datum  

jméno 
 příjmení  název 

práce 

Bc. Mário Hamarčák 
Hodnotenie zmien stavu biotopov NP Šumava obhospodarovaných subjektom 
Kašperskohorské městské lesy, s.r.o 

 

kriterium zdůvodnění (stávající text slouží jako návod přepište jej vlastním hodnocením) známka 
 

Typ cíle a název 
DP 

Diplomová práce se zabývá hodnocením změn v lesních biotopech na území 
NP Šumava, které je ve správě soukromého vlastníka Kašperskohorské 
městské lesy s.r.o., a to porovnáním ortofotomap z let 2011 a 2015 v 
prostředí GIS. Další částí práce je terénní průzkum zkoumaného území. Jde 
tedy o práci kombinující empirický a GISový přístup. Metody zpracování 
byly zvoleny adekvátně tématu. Název práce vhodně charakterizuje její 
hlavní náplň. 
 
Práce je vhodně rozdělena do 6 kapitol, těžiště práce - Výsledky - zaujímají 
podstatnou část práce, nejde tedy pouze o rešerši. 
 

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

Jde o přiměřeně ambiciózní projekt. GISové zpracování bylo poměrně 
náročné, autor při něm projevil schopnost samostatné vědecké práce. Použité 
techniky byly standartní, nepříliš inovativní, avšak inovativnost nebyla cílem 
práce. 
 

 

Otázky a hypotézy Snahou práce bylo zhodnotit správnost a důsledky jednotlivých 
managementových zásahů na území, které patří do národního parku a přitom 
je ve vlastnictví soukromého subjektu. Tyto cíle práce však nejsou 
odpovídajícím způsobem v práci prezentovány - chybí jasná sekce, věnovaná 
testovaným hypotézám a cílům práce. Čtenář musí tyto pro práci 
nejpodstatnější věci hledat v textu. Někdy jsou dokonce prezentovány až v 
části věnované výsledkům (třeba u terénního průzkumu), což je zcela 
nevhodné. 
  

 

Design metody a 
data 
 

Sběr dat byl poměrně časově náročný, na celé práci je však nejcennější 
GISová analýza, která byla - pokud mohu posoudit - provedena velice dobře. 
 
Použité metody jsou dostatečně popsány a vhodně vybrány. 
 

 

Zpracování dat 
 

Numerické a statistické hodnocení je adekvátní - vzhledem k zaměření práce 
jde především o interpretaci výsledků GISových analýz. Výsledky ANOVY 
a ANCOVY jsou prezentovány jak graficky, tak uvedením příslušných 
hladin spolehlivosti. Nekonzistentnost však vidím v tom, že tyto hodnoty 
jsou někdy prezentovány v hlavním textu a jindy v popiskách obrázků. 
 

 

Presentace dat  Tabulky a grafy jsou odpovídající, jejich grafická kvalita je velice dobrá. 
Popisky náležitě vysvětlují obsah obrázků či tabulek, čtenář pochopí jejich 
význam i bez konzultace s hlavním textem. 
 

 

Interpretace dat 
 

Výsledky jsou adekvátně a logicky zhodnoceny a diskutovány s dostupnou 
literaturou. 
 

 

Literatura 
 

Literární rešerše, množství a skladba zdrojů jsou odpovídající tématu.   

Logika textu a 
formální úprava 
 

Formulační schopnosti autora jsou velice dobré, práce je čtivá a 
srozumitelná. Text je logicky strukturován, překlepy jsem zaznamenal jen 
velice zřídka. Grafika je adekvátní. 

 

výsledná 
známka 
 

  

 


