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Formální splnění zadání práce:
Práce splňuje formální nároky kladené na bakalářské práce. Cíle jsou jasně formulovány a
výsledky práce stanoveným cílům odpovídají.
Obsahová úroveň práce:
Práce přináší kompilaci informací převzatých jak z českých, tak zahraničních zdrojů, hlavním
přínosem je tedy shromáždění dílčích údajů a jejich ucelená přehledná prezentace v jednom
díle.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s literaturou je standardní, citace jsou uváděny korektně, i když poněkud
netradičně jsou v práci zkombinovány dva citační styly (harvardský s citacemi formou
poznámek pod čarou).
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je průměrná, vybavení práce převzatými obrázky je vzhledem
k tématu pochopitelné, v některých případech ovšem mohla být volba obrázku více odpovídat
povaze práce (např. obrázek 1 působí, že je zacílen spíše na dětského čtenáře). Popisky
obrázků se umísťují pod obrázky.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Str. 7

"Americký geologický ústav" by bylo vhodnější překládat přesněji jako Americká
geologická služba a při této vůbec první zmínce v textu práce by nemělo chybět
uvedení anglické zkratky názvu (USGS).

Kapitola 6 Není mi zcela jasná koncepce kapitoly, měla by obsahovat zemětřesení vybraná
podle určitého (nenáhodného) kritéria, nejlépe toho, které uvádí tabulku 2
(magnitudo větší než 6,0 nebo počet obětí převyšující 30 000) – podle tohoto
kritéria je v kapitole opomenut popis zemětřesení v Kalábrii (1905) a v Avezzanu
(1915). Kritériu se naopak vymyká zařazení epizody v Edinburghu (1979), ve stati
o tomto zemětřesení je naopak zmíněno zemětřesení z roku 1931 s magnitudem
6,7 a epicentrem v Severním moři – tato událost v tabulce 2 chybí. Z tohoto
pohledu se kompilační úsilí autorky jeví jako nedůsledné.
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Na co odkazuje indexové číslo 22 na konci předposledního odstavce?
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Obrázek 14 považuji za vhodnější zařadit před kapitolu o ČR, tedy za str. 42.
Kapitola o ČR neměla být vnořena do kapitoly 7 (Evropská zemětřesení
v posledních deseti letech), neboť popisuje i události mimo období let 1999–2008.
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Seznam literatury nemá abecední řazení a používá nejednoznačné číslování
(čísla 1–12 se opakují znovu v elektronických zdrojích – není tak jasná ani
reference indexovým číslem).

Celkové hodnocení práce:
Práce přináší ucelený přehled o zemětřesné aktivitě v Evropě, neopomíjí rozbor jejich příčin a
důsledků ani užší zaměření na Českou republiku. I přes uvedené dílčí nedostatky může
posloužit k základní orientaci čtenáře v problematice evropských zemětřesení.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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