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Proměny prostorové struktury lyžařského střediska Harrachov v Krkonoších po roce
1989

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

10

9

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

10

6

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

10

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

5

Celkové hodnocení práce

100

73

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.).

Připomínky k práci a případné otázky k obhajobě:
Vzhledem k dostupnosti pramenů se jedná o kvalitně provedenou práci, především tedy v její
aplikační poloze. Potenciál tématu však zcela využit nebyl, připadá mi, že práce byla dokončována
v časovém pressu.
Poznámky do budoucna: 1) V práci chvílemi chybí odkazy na uváděné informace (např. str. 10). 2) Je
nezbytné, aby všechny položky citované v textu byly zároveň uváděny v seznamu zdrojů (a naopak),
viz např. str. 15 Zapletalová 2007 - chybí v seznamu literatury. 3) Větší pozornost je nutné
v budoucnosti věnovat formátování textu. 4) Závěr má charakter shrnutí, což je nekorektní. Je třeba
tyto dvě části práce striktně odlišit, každá má jinou funkci a jiné parametry.
Faktické připomínky: 1) k rozvoji cestovního ruchu primárně přispěly německé spolky (vereinen),
KČT byl až reakcí na rozvoj cestovního ruchu v německy mluvících oblastech Českých zemí (str. 14).

2) Město Harrachov se z větší části nachází mimo národní park, v jeho ochranném pásmu (str. 17).
Obecně jsou informace na str. 17 zmatené či nerelevnatní.
Otázky: 1) Jak by autor vysvětlil fakt zobrazený na obr. 1 (nesprávně graf 1), kdy měl Harrachov
(městská část) nejvíce obyvatel v roce 1950, tedy po odsunu něměckého obyvatelstva, kterého bylo
v Harrachově před 2. světovou válkou více než 70 % (str. 19)?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.

V Olomouci 31. 5. 2012
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Pavel Klapka
oponent práce

