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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Miroslav Trnka

Obor:

Geografie-Historie

Název práce:

Staré stezky a jejich význam ve vybraném regionu

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

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

10

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

5

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

5

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

64

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:
Terénní část práce je dle dostupných podkladů v diplomové práci udělána korektně, i když chybí
nějaký závěrečný mapový výstup (viz otázky k obhajobě).
Nedostatky v práci:
- práce byla odevzdána až po předen stanoveném termínu
- nebylo splněno zadání ve smyslu nashromáždění veškerých podladových materiálů (archivní zdroje
z příslušných archívů chybí)
- teoretická část je celá převzatá z jediné publikace autora Cendelína (1999), což nepředstavuje kritický
pohled na problematiku. Starými stezkami se zabýval Ing. Radan Květ a další autoři uvedení třeba
v zadání.
- téměř v celé kapitole 6 chybí citace v textu

- po formální stránce nejsou kapitoly členěny do podkapitol, chybí citace v textu, řazení kapitol je
zvláštní (viz kap. 8, která obsahově patří do kap. 3) atd.
Otázky k obhajobě:
Které části terénního průzkumu byly zaměřovány GPS? Použil jste ještě nějaké jiné přístroje při
výzkumu?
Jaké výchozí body a hlavně jakou časovou rovinu jste si vytýčil před započetím práce? (Vycházím ze
str. 16 kapitoly 4.8. Vaší diplomové práce).
Proč jste nenavštívil příslušné archívy a nevyužil z nich údajů pro diplomovou práci?
V názvu práce je "význam starých stezek v regionu", jaký tedy byl jejich význam ve Vašem regionu?
Existuje nějaká výsledná celková mapa Vašeho terénního mapování?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou E.

V Olomouci 13.5.2012
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Renata Pavelková Chmelová
oponent práce

