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Předkládaná diplomová práce je pečlivě zpracována. Teoretická část práce logicky propojuje 

množství relevantních zdrojů, a předává tak relativně ucelený přehled o problematice MZI, až 

na drobné překlepy a faktické ústřely tak student prokázal, že dokáže s rozmanitými zdroji 

kvalitně pracovat. Vedle možného vyššího počtu zahraniční literatury by práce uvítala také 

větší rozmysl nad lokálními specifiky obce a jejich implementaci do aplikační části a posléze 

do návrhů. Ne všechny vlastní návrhy tak souhlasí s charakterem MZI, čímž lehce ubírají na 

praktickém využití práce.  

 Přesto autor přináší množství zajímavých podnětů vč. podrobné fotodokumentace, 

které mohou posloužit jako schopný analytický základ pro budoucí zpracování adaptační 

strategie obce. 

Autor byl při zpracování práce proaktivní a samostatný, oceňuji jeho elán a schopnost 

osobně komunikovat s množstvím zainteresovaným stran a implementovat nově získané 

informace.  
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