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Jméno a příjmení studenta: Nikola Hasníková

Oponent bakalářské práce:   RNDr. Jakub Trojan, MSc

Akademický rok: 2015/2016

Téma bakalářské práce: Kartografická vizualizace dostupnosti biopotravin živočišného 
původu v Olomouckém kraji

Kritéria hodnocení:
Stupeň hodnocení podle ECTS

A B C D E F
1 Náročnost tématu práce X
2 Splnění cílů práce X
3 Teoretická část práce X
4 Praktická část práce X
5 Formální úprava práce X
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce je psána čtivou formou a je z ní patrný pečlivý přístup autorky. Teoretická
část práce odpovídá zadání, je přehledně členěna a neobsahuje viditelné nedostatky. V této
části  bych  si  dovedl  představit  větší  rozptyl  použitých  zdrojů,  jinak  nemám  zásadní
připomínky. Praktická část je sestavena ještě detailněji a hlouběji, autorka se věnuje zeširoka
přehledu  nabídky  bioproduktů  v tuzemských  supermarketech.  Obecně  je  praktická  část
vnímána spíše kvantitativněji, postrádám zde třeba šetření mezi spotřebiteli. Metody sběru dat
nejsou příliš ukotveny v kapitole „Metody“, jak by čtenář očekával. Analytické zpracování
nasbíraných  výsledků  je  však  precizní,  objevují  se  i  interpretace.  Celkově  v práci  chybí
náznak návrhové části, přesto je pak závěr velmi dobrý.

Z hlediska  klíčového  tématu  práce  (tedy  kartografické  vizualizace)  mapy  hodnotím  jako
zdařilé. Lépe bych doporučoval práci s barvami a rozložením mapové kompozice, chybně je
u některých  map  volena  délka/popisek  nejmenší  jednotky  grafického  měřítka.  Jinak
ke kartografickým  výstupům  nemám  výhrady,  autorka  je  se  mnou  v průběhu  zpracování
i konzultovala.



Po  formální  stránce  vytýkám  nejednotně  volený  styl  bibliografických  citací  v seznamu
literatury  a  místy  i  eufemisticky  volená  slovní  spojení  navozující  dojem beletrie  namísto
odborného  textu.  Autorku  však  chválím  za  píli,  která  se  projevila  mj.  v bilingválním
odevzdáním BP – kromě české verze je dostupná i kvalitně zpracovaná anglická mutace téže
práce, což je vysoce nestandardní jev.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Čím jsou dány disproporce v disperzi maloobchodních prodejen v jednotlivých 
krajích?

2. Proč se nabídka biopotravin v téže prodejní maloobchodní síti liší i prostorově?

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  A - výborně

V Uherském Hradišti dne 24. 5. 2016
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podpis oponenta bakalářské práce
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