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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 
název  
dobře vystihuje obsah práce 
  
cíle a hypotézy  
jasně formulované  
 
úvod a literární přehled  
vztahuje se k zadané problematice a obsahuje dostatečné množství informací, které si autor 

nastudoval 
 
 
použitá literatura  
v odpovídajícím rozsahu, použité informační zdroje založené zejména na původní zahraniční a 
domácí literatura 
 
 
materiál a metody  
srozumitelné, pomohou splnit vytčené cíle, často však chybí vysvětlení, proč právě tyto metody byly 

vybrány 
  
výsledky 
vhodně prezentované, odpovídají použité metodice 
 
interpretace dat (diskuse)  
autor prokázal dobrou znalost studované problematiky, odkazuje se na dostatečné množství literárních 

zdrojů, na místě by byla detailnější diskuse nad alternativními metodami/daty…šířeji by mohla být 
pojednána vhodnost/alternativa zvoleného konceptu řešení  

 
závěry  
práce má jasné závěry, které jsou podloženy a odkazují na cíle práce  
 
 
HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  
obrázky a tabulky  
přehledné a obsahují dostatečné množství informací  
 
text  
bez větších formálních nedostatků, osobně bych volil jasnější strukturu práce  
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jazyk  
s určitými gramatickými nedostatky 
 
literatura  
vhodně citována bez většího množství chyb 
  
obsažené informace jsou  
částečně rozšiřující poznání v daném oboru 
 
 
 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce předkládané na Katedře aplikované 
geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
klasifikačním stupněm: velmi dobře 
 
 
 
 
 
 
Datum: …15/5/2016……     Podpis oponenta: …………………..  
 
 
doplňující komentáře a otázky: 

• práce řeší originální/moderní geoinformační téma, v tomto ohledu vysoce kladně hodnotím 
studentovu volbu tématu 

• autor byl vysoce zaujat řešením dané problematiky, pracoval samostatně bez výraznějších 
zásahů školitele 

• práci by prospělo důkladnější stanovení koncepce na počátku řešení, což by se projevilo 
v kvalitnější struktuře práce 

• vytvořená metodika by měla být řádněji otestována a porovnána s alternativními možnostmi 
 
 


