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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá plně zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je velmi dobrá, informace jsou logicky členěny,
nedochází k opakování ani vnitřním rozporům. Citace jsou uváděny zcela korektně, pouze na
dvou místech (str. 43 a 44) chybí (pravděpodobně opomenutí při závěrečných úpravách).
Hojně se používá "souhrnné citování", kdy jsou všechny zdroje použité pro vytvoření oddílu
nebo odstavce citovány společně, což je v geografii poněkud neobvyklé. Literatura je volena
vhodně, vedle relevantních knižních publikací (z nichž ovšem část – zejména ty v češtině –
lze označit za populární) je široce využíváno upblikací na internetu. Jde jak o primární zdroje
a statistiky (U.N. Office on Drugs and Crime, Národní protidrogová centrála ČR a další), tak
zdroje z tiskových agentur a tisku (CNN, GEOPIUM, apod.).
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je dobrá. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je rovněž
dobrá, práci znepřehledňuje umístění veškerých grafických prvků do příloh.Osobně bych
přivítal větší množství grafů a tabulek, zejména souhrnný přehled světové produkce opia,
který je podán pouze v textu
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
– skutečně Paracelsus "šířil účinky opia" (str. 11)? Vyvolává to ve mě dojem, jako by určoval,
jaké bude mít látka vlastnosti ...
– je internetový zdroj http://botanika.wendys.cz/kytky/K487.php dostatečně důvěryhodný na
přebírání informací o máku (str. 13 – jde o soukromé stránky Zdeňka Pazdery)?
– na str. 16 se píše, že u morfinistek dochází ke "značným odchylkám v těhotenství" – co je
tím přesně míněno?
– literatura není řazena abecedně
– v závěru se rezolutně tvrdí, že celosvětový zákaz užívání určité drogy „přináší její zvýšenou
produkci, obchod a spotřebu“. Není to trochu přehnané?
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je pečlivé a přesné zpracování tématu. Zpracovávané téma
umožňuje další prohloubení či pokračování. Slabou stránkou práce je do jisté míry malá
přítomnost grafických prvků.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
V Olomouci 2. 6. 2007
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