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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA
název
( x) dobře vystihuje obsah práce, je věcný a stručný
cíle a hypotézy
( x) jasně formulované
úvod a literární přehled
( ) jasný a přehledný, vztahuje se k zadané problematice a obsahuje dostatečné množství informací,
které shrnuje na přiměřené úrovni poznání v dané oblasti; kriticky hodnotí použité informace
použité informační zdroje založené zejména na
( x) původní zahraniční a domácí literatura
použitá literatura
( x) v odpovídajícím rozsahu
metody
( x) jasné, přehledné a srozumitelné, nechybí nic podstatného, množství materiálu (pozorování,
opakování v prostoru a čase) a použité metody jsou takové, že pomohli splnit vytčené cíle
výsledky
( x) stručně, avšak přehledně prezentované, odpovídají použité metodice, k vyhodnocení použity
standardní statistické metody,

interpretace dat (diskuse)
(x) autor prokázal dobrou znalost studované problematiky, vhodně cituje dostatečné množství
literárních zdrojů, diskuse výsledků je stručnějšího rázu, avšak věcná
závěry
(x ) práce má jasné a jednoznačné závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle a hypotézy práce

HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA
obrázky a tabulky
(x) přehledné a obsahují dostatečné množství informací
text
(x) bez větších formálních nedostatků, citace použité v textu odpovídají seznamu literatury a způsob
citací odpovídá normám
jazyk
( x) povětšinou odpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném
textu
obsažené informace jsou
(x ) pro obor v omezené míře rozšiřující poznání, mohou tvořit základ publikace v odborném
vědeckém časopise, jelikož výzkum kombinoval terénní výzkum se zpracováním DPZ dat

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: výborně – velmi dobře

Datum: …25/1/2018…

Podpis školitele: …………………..

doplňující komentáře a otázky:


Do jaké míry jsou porovnatelné jednotlivé informační zdroje vlhkosti půdy (vlastní
terénní výzkum x informace ze sítě pozemního měření)



Jaký byl vegetační pokryv (land use/land cover) testovaných míst? Pokud se nejednalo o
stejnou třídu land use/land cover, mohl mít tento aspekt vliv na dosažené výsledky?

