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Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

90

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Práce představuje ucelený příspěvek k problematice těžebních antropogenních tvarů. Autorka vychází
ze studia historických pramenů i vlastního inventarizačního průzkumu. Práce je vhodně doplněna o
grafické prvky - mapky, fotodokumentaci. Oceňuji zařazení tématiky rizikových jevů souvisejících
s těžbou surovin.
Nedostatky v práci:
Nejednoznačně vymezené zájmové území - Hornoměstský rudní revír je vymezen ložiskově?
Občasně se vyskytují nedostatky při citování zdrojů, např. v seznamu literatury chybí Karel, 2011;
Tolasz, 2007; Culek, 1996; Janál (str. 26 bez roku, chybí v seznamu literatury); nepřesně citovaný
Demek, Mackovčin, 2006 ad.
Nízká vypovídací hodnota některých obrázků - špatná kvalita (např. str. 30).

Absence souhrnné přehledné mapy dokumentující inventarizované antropogenní tvary reliéfu,
podobně jako chybí lokalizační mapky pro přílohovou fotodokumentaci.
Na str. 47 je lokalita Dobřečov zařazena jako poddolovaná plocha, ale rozloha je nulová, čím je to
způsobeno?
V práci se objevuje množství místních pojmenování, která nejsou blíže lokalizována (např. Skály,
Stříbrné hory, Pittenwald ad.).
Otázky k obhajobě:
Lze kvantifikovat škody způsobené poddolováním v zájmovém regionu? Jsou vypláceny náhrady za
vzniklé škody?
Jak koresponduje tab. 2 na str. 47 s obr. 23 na str. 49?
Jak byl přesně definován komín jako důlní dílo?
Jak byly zjišťovány rozměry dutin jámy Franze Ernsta?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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