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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce v podstatě odpovídá zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení
práce přílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Jelikož byla v zadání pouze navržená
struktura práce, bylo tím umožněno mírně odlišné finální zpracování, avšak v zásadě
vyjadřující tématický kontext dle zadání práce.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou poměrně dobře formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou
reakcí na stanovené cíle. Cíle práce nebyly zcela dotaženy do jasně zformulovaných bodů,
na základě čehož bylo možné kontrolovat přesně jejich splnění.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je na průměrné úrovni. Citace jsou váděny nedůsledně
.Místy chybí nebo jsou neúplné, chybí odkazy na obrázky (např. str. 18) ad.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je dostatečná. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je na
průměrné úrovni.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
str. 9 aj.: nevhodně umístěné a nepřesné odkazy na internetové zdroje
str. 9: nelze říci, že těžba ner. surovin je proměnlivé téma
- neutříděný seznam literatury, neúplné citace - např. zdroj pod tab. 13, jindy rozdílné citace
pro stejný zdroj - tab. 7 a 8 (str. 20)
str.10: zavádějící informace o snaze navrátit původní reliéf ?
str. 15: proč nebyl použit také řetězový index, případně proč nebyly do příloh zpracovány
tabulkové přehledy za jednotlivé obce zájmového území (příloha 1 nestačí)
str. 15: hodnocení o úbytku v 4 % ve věkové struktuře (a další) se ne nezakládá na pravdě
- chybí syntetické (např. tabulkové) hodnocení transformace sídelní struktury na Sokolovsku
vlivem těžby nerostných surovinu (zpracování formou popisu je nedostačující a málo
průkazné)
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je relativně přehledně zpracovaná tematika těžby nerostných surovin
z pohledu historicko-geografického v zájmovém území. Zpracovávané téma umožňuje další
prohloubení či pokračování. Slabé stránky jsou např. - viz výše.

