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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Hana Václavíková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Pokrokem k zániku - obce zaniklé v důsledku stavby přehradních nádrží na území
Moravy

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

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

6

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

82

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 podává přehled o zaniklých obcích na Moravě a ve Slezsku a o vodních dílech budovaných na
tomto území. Detailněji byla zpracována částečné zaniklá obec Lazinov u přehradní nádrže Letovice.
Práce je přehledná a vyvážená bez výraznějších formálních chyb.
Nedostatky v práci:
Závažné nedostaky v práci nejsou.
Výstupem bakalářské práce dle zadání měla být tématická mapa zaniklých obcí na Moravě a ve
Slezsku. Ve verzi, kterou jsem měla k dispozici jsou jen mapy na str. 29 pro povodí řeky Moravy.
Otázky k obhajobě:
Na základě čeho byla zvolena obec Lazinov?

Nerozumím obsahu kapitoly 2.3. Vymezení území. V zadání bakalářské práce je Morava a Slezsko.
V kapitole je charakterizováno jen povodí Moravy?
Na základě jakých podkladů jste zakreslila hranice do obrázku 8 na str. 35?
Budete nějak dále rozvíjet téma v diplomové práci?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.
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