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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená práce čítá 114 stran textu a příloh. Je věnována krajině Loketska, a jejím využitím 

k exkurzní činnosti pro žáky druhého stupně ZŠ. Obsah je vyvážený, teoretická a praktická 

část organicky souvisí. Dotazníkové šetření umožňuje vhled do skutečných znalostí. 

Poznamenejme, že respondentů by mohlo být v každém případě více a na více školách. 
 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

Jazykový projev i formální a grafická úprava práce jsou dobré, použité zdroje jsou řádně 

citovány. Členění práce je logické a přehledné. 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

 

Práce zaujme čtenáře více pozitivními aspekty. Především je zpracována pečlivě, stylistické 

neobratnosti jsou řídké a zároveň je téměř zcela bez jazykových chyb. To by mělo být 

samozřejmé, nicméně jak dobře tuší zejména oponenti, samozřejmé to není.  

Dále je na obsahu práce patrné, že autorka studuje dvojobor biologie dějepis, což vede 

k tomu, že předmět práce vnímá v souvislostech. To je nesporné další positivum. 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

K otázce těžby cínu v příslušném regionu bych měl zpřesňující dotazy: 

1. To, že Ibrahim ibn Jakúb psal arabsky, neznamená automaticky, že byl etnický Arab. 

Jaká byla jeho skutečná etnicita? 

2. Jak stará je skutečně těžba cínu v regionu? 

3. Jak se obecně nazývají těžební zbytky po rýžování, existují dva historické názvy? 

4. Odkud vlastně pochází zmiňovaný anglický cín? 
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Předložená diplomová práce Marcely Kupkové rozhodně splňuje náležitosti vyžadované u 

předkládaných prací na Katedře biologie a environmentálních studií. S potěšením ji tedy 

doporučuji komisi k přijetí. 
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