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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

bc. Martina Pramuková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vybrané aspekty těžby vápenců na území Žilinského kraje

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

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

87

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 stanovené v zadání práce byly splněny. Autorka prokázala schopnost aplikovat poznatky získané
při studiu při zpracování diplomové práce, která je kombinací rešeršní části, vlastní inventarizace
tvarů i vlastního návrhu na možné využití opuštěného těžebního prostoru.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka přistupovala ke zpracování diplomové práce zodpovědně a cílevědomě a aktivně řešila dílčí
problémy, zejména se získáváním dat. Diplomovou práci zpracovávala průběžně, oceňuji
samostatnost a připravenost, se kterou konzultovala dílčí řešené úkoly.

Otázky k obhajobě:
Je škoda, že kartografické výstupy nebyly zpracovány s využitím GIS a jako vhodné bych považovala
spojit mapy z přílohy 1 a 2 do jednoho mapového výstupu?
Jaký je podíl exportu na objemu vytěženýh vápenců na území Slovenska a kam směřuje export
převážně?
Kolik nových dobývacích prostorů na těžbu vápenců bylo na Slovensku v posledních letech otevřeno?
Jak probíhá spolupráce speleologů a těžařů, jsou evidovány (inventarizovány) endokrasové tvary?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci dne 10. května 2013

………………………………………………………
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
vedoucí práce

