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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Vendula Králová

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Antropogenní ovlivnění reliéfu na území města Zlaté Hory

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

5

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

88

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Práci hodnotím pozitivně. Autorka -zřejmě obyvatelka oblasti- prokázala, že se v řešené problematice
orientuje a je schopna jednotlivé těžební tvary, o kterých v práci pojednává, rozpoznat v terénu.
Pozitivně hodnotím vypracování lexikonu tvarů v oblasti.
Nedostatky v práci:
Struktura práce: v kapitole Metodika se nevyskytuje žádná informace o provedeném terénním
průzkumu (kdy byl prováděn, co bylo jeho náplní, atd.). Tyto informace jsou poněkud nevhodně
uvedeny až v samotném závěru práce.
Nesrovnalosti v citačním aparátu: Citace zdroje v textu se uvádí ještě před ukončením věty - před
tečkou. Citace "Večeřovi, J., V., 2009" na str. 14 není korektní. Na několika místech je uveden zdroj
pouze na konci většího odstavce, případně na konci celé kapitoly. Citace zdrojů rovněž chybí u definic
použitých v lexikonu.

Otázky k obhajobě:
Jak ovlivnilo ukončení těžby na Zlatohorsku rozvoj města?
Co v překladu znamená dřívější název Zlatých Hor - Cukmantel?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 24.5.2011
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Mgr. Blanka Loučková, Ph.D.
oponent práce

