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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Prostupnost krajiny v kontextu její fragmentace dopravní infrastrukturou a 

sub/urbánní výstavbou   

Autor práce:  Bc. Barbora Štambergerová 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

 

 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Text je psaný čtivě a srozumitelně (v tomto ohledu je práce velmi nadstandardní). Kvalitu práce 

snižují občasně vynechaná slova nebo nesmazané zbytky dříve použitých formulací (je škoda, že 

nebyla provedena důkladnější závěrečná kontrola textu). Za nevhodné považuji duplicitní zařazení 

obrázků a grafů (stejné grafy/obrázky v textu i v přílohách).  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle jsou relevantní, jsou jasně stanoveny a prakticky naplněny. Práce má geografický charakter, 

hypotézy jsou podloženy teoretickými východisky. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Část věnovaná shrnutí dosavadních teoretických poznatků má nadstandardní úroveň, autorka 

prokázala dovednost práce s literaturou a kritického zhodnocení zdrojů informací na mimořádně 

vysoké úrovni.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Použité metody jsou vhodné, v souladu s aktuálními trendy v oboru. Kvalita a vhodnost použitých 

dat, zvláště v případě hodnocení využívání ekoduktů, byla do značné míry omezena praktickými 

překážkami. Autorka si však je této skutečnosti vědoma a v práci na tento problém upozorňuje.  
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Tato část práce je relativně nejméně propracována, interpretace výsledků je však i tak dostatečná, 

vhodně strukturovaná a provázaná s teoretickou částí.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Práce přináší odpovědi na stanovené výzkumné otázky, výsledky resp. závěry jsou zasazeny do 

kontextu předchozích výzkumů.   

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce představuje ucelenou studii na dané téma, celková úroveň zpracování je spíše nadstandardní 

(velmi kvalitní práce). Teoretická i praktická část jsou vzájemně dobře provázány, získané výsledky 

jsou přínosem nejen pro rozšíření teoretického poznání studované problematiky, ale mají i praktické 

využití.   

 

Otázky k obhajobě 

1) Z textu není patrné, na základě čeho byly stanoveny hodnoty v tab. 4 na s. 42, zároveň není 

dostatečně uveden zdroj, ze kterého byly hodnoty převzaty (uvedeno pouze AOPK, bez 

bližšího určení). V rámci obhajoby prosím přibližte postup, kterým byly tyto hodnoty 

stanoveny. 

2) Navrhněte, jak by bylo možné Vámi zpracované téma využít ve výuce geografie na 2. stupni 

ZŠ resp. na gymnáziu.  
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Autor posudku:     RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.  
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