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Diplomová práce,,Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku" je zptacovánana
75 číslovaných stranách, včetně 4 stran použtté literatury a zdrojů (44 titulů), seznamů obrinků a

tabulek a 4 stran vazarýchtabulkoých příloh ana9 volných přílohách, které tvoří tematické

mapy formátu A3. Přiloženo je i DVD s digitalními verzemi uvedených map a s dalším
dokumentačním materiálem. Cílem diplomové práce bylo zmapování vývoje vlastnických
vztahů k parcelám extravilánu o velikosti 5 ha a více ve vybraných katastrálních územích okresu

Kroměříž a jeho ptezentace na vhodných tematických mapách.

Práce je účelně rozdě|ena do 7 zěkladních kapitol. Po úvodu a představení zájmového
ízemí, kde byl zohledněn vyvoj vlastnictví velkostatků (resp. panství) v jednotlivych obcích, je
v kap. 3 podan poměnrě obsahlý přehled hlavních majetkoqých přesunů a evidencí avkap.4
jsou popsiíny datové zdroje. Vlastnímu naplnění zaďání diplomové práce jsou věnoviíny kap. 5 a

6, které tvoří ca 50 % jejího textového rozsahu. Při tvorbě souboru tematických map jsou

srozumitelně a s dostatečným tabulkovým a grafickým doprovodem popsríny všechny etapy

práce související jak se zpracovárim dat, tak s grafickou prezentací ýsfupů. Výstupy tvoří
především 7 tematických map v měřítku 1:35 000 prezentujících vlastrrictví nemovitostí
k různ;ým historickým obdobím azmény vlastnictví mezi vybranými obdobími. Mapy v měřítku
1:150 000 pak představují velké majetkové celky v okrese Kroměříž ke dvěma historickým
etapám (I928,resp. 1826 _ 1830). Nepožadovaným ýsledkem diplomové práce, ale logicky do

ní patřícím, je v kap. 6 provedená ana|ýza,,kvality" diplomantoqých ýstupů ve srovnání

s vybran;ýrrni publikovanými údaj i.

Velkou pochvalu směřuji k diplomantovi zaprecizní a časově velmi naročnou práci

s archivním materiálem především v Moravském zemském archívu v Brně a na jeho pracovišti

v KroměříŽi (Státní okresní archív) a v územně příslušných katastrálních pracovištích

Katastrálních uřadů pro Jihomoravský aZlínslý kraj. Slouží ke cti diplomantovi, že některá

,,těžcenabýáÍ' datadáváprostřednictvím přiloženého DVD a SW QuantumGlS k dispozici
zájemcům o provádění detailnějšícb. arta|ýz.

Práce je psánajasným a srozumitelným slohem a čtiqim textem. Je po grafické stránce

zpracovátnavzomě a s citem pro proporce a je dostatečně vybavena kvalitními anáuomými
obrazovými a tabulkovými přílohar.rrl..Lze v ní jednoznačně vysledovat zodpovědný a iniciativní
přístup diplomanta k řešení zadáni, kteý byl plný nadstandardního zájmu o řešenou

problematiku. I při velké pečlivosti se do práce vloudily drobné,,technické" chyby (viz např. str.

13 obr. 2-l),které je při její případné publikaci' kterou vřele doporučuji, třeba odstranit.

Bc. Jan Scheichenost pracoval na řešení zadanéhoúkolu od samého počátku pruběžně,

soustavně a cílevědomě, v nadstandardní míře vyuŽíval konzultací s vedoucím diplomové práce,

které siím aktivně inicioval. Díky tomuto interaktivnímu přístupu také nemám k práci žádné



obsahové připomínky. Diplomant ptokár;al qýtaznou schopnost samostatné tvůrčí vědecké
práce, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti.

Předložená diplomová prácev celkovém hodnocení splňuje cíle speciÍikované v jejím
zadáni' aproto ji doporučuji ji k obhajobě.
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