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Formálne splnenie zadania práce:
Bakalárska práca v podstate odpovedá zadaniu - obsahovou stránkou aj rozsahom,
ťažiskové aj parciálne ciele boli splnené.
Obsahová úroveň práce:
Štruktúra práce je vyhovujúca, kapitoly na seba logicky nadväzujú. Ide o rešeršnú prácu v
ktorej neboli použité žiadne zvláštne a špecifické metódy výskumu. Práca by mala byť viac
geografická, t.j. väčší dôraz mohol byť kladený na priestorové rozloženie a priestorové
súvislosti.

Úroveň práce s literatúrou, citačný aparát:
Úroveň práce s literatúrou aj terminologicko-pojmový aparát sú primerané bakalárskej práci,
citácie sú korektné.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň práce je dobrá, niekedy ale cítiť prechod od odborného k populárnemu
štýlu. Graficky prácu dopĺňajú grafy a mapy, ktorých úroveň je variabilná. Grafy sú použité
menej, mapy sú (až na obr. 1) iba prevzaté.
Otázky do diskusie, príp. konkrétne chyby vyžadujúce reakciu uchádzača:
Niektoré názvy podkapitol nie sú zvolené najvhodnejšie (napr. 4.2 Novodobá regionalizace;
5.4 Nechory a pod.
Tab. 4 mala byť v relatívnych údajoch, takto z tých čísiel nie je takmer nič vidieť.
Názov tab. 5 sa nezhoduje s obsahom, v tab. 3 a 5 je to isté.
V grafe na str. 26 vidíme, že v regióne Podluží tvoria vinice 7 % poľnohospodárskej pôdy, na
str. 32 je uvedených 14 %. Ako to teda je?
Prečo sa na rôznych miestach práce uvádzajú rozdielne aktuálne údaje o počte
registrovaných vinárov v Prušánkach (raz 386, raz 394).
Celkové hodnotenie práce:
Domnievam sa, že autor preukázal pomerne dobrú orientáciu vo zvolenej problematike a
spracoval bakalársku prácu na slušnej úrovni. Práca nám prináša niekoľko zaujímavých
myšlienok, v prípadnom pokračovaní by bolo vhodné aplikovať aj niektoré vlastné výskumné
metódy.
Celkový návrh posudzovateľa pre hodnotiacu komisiu:
Prácu doporučujem k obhajobe, pred obhajobou navrhujem jej hodnotenie známkou dobre.
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