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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Markéta Balatková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Cestovní ruch na Kanárských ostrovech

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

92

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:
Cíle práce byly splněny.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka k tvorbě práce přistupovala velmi svědomitě a samostatně.
Velmi pozitivně je nutné ohodnotit autorčino seznámení se s cizojazyčnými materiály a velmi dobrou
orientaci v nich.
Tvorba diplomové práce probíhala přímo v zájmové oblasti, což samozřejmě výrazně přispělo ke
kvalitě výsledné práce.
Bc. Markéta Lepíková při tvorbě své diplomové práce projevila schopnost samostatné tvůrčí činnosti.

Vysloveně chyb se v práci vyskytuje jen velmi málo a nikterak nesnižují celkovou kvalitu práce (např.
chybně určený architektonický sloh na obrázku na straně 40 - Zde je nutné poznamenat, že pouze část
katedrály je gotická. Celek je spíše kombinací architektonických slohů od gotiky přes renesanci,
baroko, klasicismus až po historizující slohy). Kriticky lze hodnotit volený sloh v některých
kapitolách, kdy autorka používá spíše styl turistických průvodců než vědecké práce.
Otázky k obhajobě:
Všechny mé otázky byly zodpovězeny buď v rámci konzultací nebo v samotném textu práce.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 13. května 2013

………………………………………………………
Jan Hercik
vedoucí práce

