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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Petr Adamec

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Zaniklé obce Domažlicka

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

85

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 zpracována na 50 stranách, 4 vázaných přílohách a 1 volné příloze přispívá k poznání vývoje
obcí okresu Domažlice. Kromě standardních kapitol vztahujícím se k přírodním charakteristikách se
autor práce zaměřil zaniklé obce do roku 1945, ale především po roce 1945. Speciální a myslím, že
zdařilou je vizualizace zaniklé obce Pleš v programu Google SketschUp 2013 vycházející především
z dobových fotografií.
četné jsou zjištění zísakná studiem literatury a dobových pramenů z SOA Horšovský Týn. Po dohodě
s vedoucím práce doporučuji publikování v odborném recenzovaném časopise Historická geografie.

Nedostatky v práci:
Při zpracování mapových výstupů došlo ke standardnímu opomění. Vzhled mapy na obrazovce PC
nemusí odpovídat tiskové sestavě a to především z pohledu čitelnosti. Mapa č.3 na straně 22 je zcela
nečitelná z důvodu použití barvy období taky pro popis sídla. Ustejné mapy by měly být znaky
kruhové nikoliv hranaté.
Nevhodné formulace např. v kapitole 10, str 25, 1 odst. 3řádek " Důvodem zániku všech těchto sídel
byla jejich poloha v hraničním pásmu nebo poblíž hraničního pásma." Prvotním důvodem bylo
vysídlení německy mluvícího obyvatelstva. Na str. 29 3 odst. 2 řádek se píše o době halštatské.
následná věta " svědčí o tom bronzové nálezy" (doba halštatské je dobou železnou. Ve stejném
odstavci je na 4 ř. vročení u berní ruly rok 1954!

Otázky k obhajobě:
Nebyly k dispozici katastrální mapy z daného území z let 1923-1938 nebo reambulované mapy 3.
vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000 pro hodnocení situace obce?
Bylo by možné u obce Pleš oddělit počty obyvatel a domů od osad Václav, Strasshutte a Rabov?
Při terénním šetření v bývalé obci Pleš, je v terénu zjistitelný počet torz po záměrně demolovaných
domech?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomuci 31.května 2013

………………………………………………………
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
oponent práce

