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POSUDEK VEDOUCÍHO 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

8

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

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

83

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.).

Splnění požadavků zadání:
Práce splnila v předloženém rozsahu zadání práce. Autor provedl sumarizaci a shrnutí informací
z historie a současnosti zaniklých obcí v pohraničí Českého lesa a v softwaru Google SketchUp
vizualizoval podobu vybraných budov podle dobových podkladů. Z hlediska grafického zpracování
obrazových příloh lze vytknout nekvalitní tisk, nebo nevhodně zvolené vyjadřovací prostředky.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor během řešení práce využíval možností pravidelných konzultací. Místo původně plánovaného
využití GIS softwaru zvolil vhodnější alternativu v podobě Google SketchUp, která nabízí větší
možnosti zachycení detailů budov včetně interiérů. Jistou nevyvážeností práce je přebírání informací
z omezeného množství literárních pramenů. Autor tuto disproporci částečně vykompenzoval tvůrčím
přístupem ve zhodnocení vývoje počtu obyvatel a domů ve zvolených obcích,

vyhodnocením

získaných archivních materiálů z archivu v Horšovském Týnu a rekonstrukcí domů v obci Pleš.

Otázky k obhajobě:
Pokud se podíváme na obce zaniklé po roce 1945, byla některá ze zaniklých obcí hospodářsky
významná?
Jak mám chápat větu ze strany 34 (obec Pleš): "Tento fakt lze vysvětlit náletem českých obyvatel na
opuštěné domy…….."
Z jakého důvodu autor používá dva souřadnicové systémy pro lokalizaci obcí (příloha 3).

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 5.6.2014

………………………………………………………
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
vedoucí práce

