
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
na práci Evy Kuchtíkové 

„Identifikace příležitostí pro rozvoj zvolené oblasti 
 se zaměřením na cestovní ruch a rekreační funkci“  

 
Obecné údaje: 

Předložená diplomová práce obsahuje 80 číslovaných stran textu, 12 obrázků a 12 
tabulek. Součásti práce je osm příloh. 
 
Cíle práce (splnění): 

Cílem diplomové práce bylo identifikovat příležitosti zájmového území se zaměřením na 
cestovní ruch a rekreační funkci. Je možné konstatovat, že stanovené cíle diplomové práce byly 
splněny. 
 
Metody a postup (správnost a vhodnost použití): 

Zájmovým územím byla obec Staré Jesenčany. Zpracovávána byla data od obecního 
úřadu (ZABAGED) a z vlastního šetření. Při zpracování byl použit zejména program ArcGIS 
Desktop  
a Google SketchUP. Kromě metod geografických informačních systémů byly pro základní 
identifikaci příležitostí použity i manažerské metody (SWOT, situační analýza, PEST). Práce 
uvádí detailní popis postupů aplikace uvedených metod. Uvedené postupy považuji za správné. 
 
Dosažené výsledky (kvalita a prezentace): 
 Studentka se dokázala zorientovat v problematice využití manažerských metod  
a prostorových analýz v dané problematice. Výsledky jsou prezentovány zejména ve formě 
mapových výstupů, které jsou v textu dostatečně okomentovány. Po obsahové a kartografické 
stránce obsahují mapy minimum chyb. Nově vytvořené mapové výstupy a modely mohou složit 
jako podklad pro obec Staré Jesenčany.  
 
Připomínky: 

- Nevhodné názvy kapitol a podkapitol (3.1, 3.2, 4., 4.1) 
- Obr. 1 - chybí měřítko. 
- Str. 16 - nepřesné určení zeměpisné šířky a délky. 
- Str. 43 - nepřesná formulace ohledně kartografických pravidel. 
- Příloha G - překrývající se intervaly. 
- Chybí popis CD. 
- Formální chyby: str. 7, 16, 46, 54, … 
- Od autorky bych očekával více vlastní kreativity v oblasti aplikace prostorových analýz. 

 
Otázky: 

- Lze řešit SWOT analýzu v prostředí GIS, rozveďte? 
- Kde jsou vztažné body vytvořených bodových znaků a jak jsou znaky umístěny vzhledem 

k reprezentujícím objektům vrstvy ZABAGED (budovy)? 
 
 
 
 



Závěrečné hodnocení: 
 Práci Evy Kuchtíkové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně minus. 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. 
 V Pardubicích dne 26. 5. 2011                                                              oponent diplomové práce 
 


