POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Autor práce: Martina SVOZILOVÁ, studijní obor Regionální geografie
Název posuzované práce: Charakteristika krasových procesů a tvarů v oblasti
Hranického krasu

Formální splnění zadání práce:
Práce po formální stránce splňuje všechny náležitosti stanovené v zadání.
Obsahová úroveň práce:
Obsah práce plně koresponduje s vytčenými cíli.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Počet titulů použitých v práci je dostatečný.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Práce odpovídá standardům grafické i jazykové stránky bakalářských prací.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Citace odborných obecně platných termínů se v dobrané práci nedělají. Pokud ano rozhodně
se cituje odborně uznávaný a obecně platný zdroj (výkladové slovníky, odborné tematické
slovníky).
Velkým prohřeškem je chybějící zdroj literatury „Karsologická a speleologická terminologie“,
která je stěžejní pro tento typ práce. Pokud by totiž autorka tento slovník použila, mohla
uvádět pro vytvořený materiál pro studenty i ekvivalenty jednacích jazyků Mezinárodní
speleologické unie.
Použité obrázky jsou sice vlastní tvorbou, ale v odborné literatuře je možné nalézt mnohem
názornější ukázky a hlavně například u narůstání krápníků jsou uvedené vrstvy pužívány pro
datování a analýzu klimatických oscilací v kvartéru.
Termín hltač je sice obecně platný možná by bylo vhodné uvést že se jedná o typ ponoru.
Vytvořený materiál pro studenty není příliš propracovaný s ohledem na tvorbu didaktických
materiálů, je to jen výtah z textové části.
Vymezení Hranického krasu sice není jednoznačné, podle kterého zdroje autorka tedy
vymezila oblast v práci?
Celkové hodnocení práce:
Práce je zpracována kvalitně bez formálních pochybení. Velmi kladně hodnotím množství
nových informací a spolupráci s odbornou veřejností.
Vzhledem k tomu že nemohu aplikovat sumarizaci počtu znaků, konstatuji že stranový rozsah
práce značně převyšuje normativ pro bakalářské práce. V případě odborných publikací je
vždy důležite dodržet limit počtů slov nebo znaků, kvantitu nelze nahradit kvalitou.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
V Olomouci 9.6.2009

Aleš Létal
oponent bakalářské práce

