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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Komparace využití rekultivovaných ploch v Severočeské hnědouhelné pánvi pro  

potřeby rekreace a cestovního ruchu    

Autor práce: Eliška Peksová  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Bakalářská práce se zaobírá problematikou rekultivovaných ploch v Severočeské hnědouhelné pánvi 

a jejich využití pro potřeby rekreace a cestovního ruchu. V úvodní kapitole jsou autorkou 

představeny cíle práce a dosažení těchto cílů je popsáno v závěrečné kapitole. Hlavním cílem je, 

podle autorky „…zhodnocení rekreační funkce vybraných rekultivovaných ploch na příkladu 

Severočeské hnědouhelné pánve. …“. Dále jsou zmíněny dílčí cíle BP. 

 

Práce s literaturou 

Eliška Peksová využívala pro zpracování své bakalářské práce zejména internetové zdroje. Klasické 

zdroje (textové publikace) teoretického poznání mohly být, dle mého názoru využívány v daleko 

větším počtu. Nicméně je na práci vidět, že autorka umí hledat různé zdroje dat a také s nimi později 

pracovat a využívat je pro účely svého výzkumu. Mám menší připomínku k citování zdrojů. 

V několika případech byl pod obrázkem uveden zdroj v jiném tvaru, než jak je evidován v seznamu 

literatury. V seznamu literatury také nejsou vždy jednotlivá díla od stejných autorů řazena 

chronologicky od nejstaršího po nejmladší. Doporučil bych v textu neuvádět osobní jména autorů 

jednotlivých děl, např. na str. 19. 

 

Metodika práce 

Autorka využívala pro zpracování bakalářské práce celé řady výzkumných metod. Jednalo se o 

rešerši mnoha internetových zdrojů, v menší míře pak literatury. Využity byly také kvantitativní 

metody výzkumy při práci se statistickými daty z ČSÚ či ČÚZK. Jako vhodné metody výzkumu autorka 

také využívala historickogeografické metody výzkumu – srovnávací fotografie či komparace 

leteckých snímků z různých období.  Osobně bych i v rámci bakalářské práce na toto téma využil 

dotazníkového šetření či řízených rozhovorů s provozovateli jednotlivých rekreačních areálů ve 

zkoumané oblasti.  

 

Analytická část práce 

Analytická část práce je svým rozsahem a kvalitou dostačující pro potřeby bakalářské práce. 

Analytická část je vhodně doplněna o obrázky, grafy a tabulky, které doplňují a navazují na samotný 

text. 
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Závěry práce 

V závěrečné kapitole bakalářské práce autorka odpovídá na položené výzkumné otázky (3) a shrnuje 

dosažení cílů práce. Rozsah této kapitoly je adekvátní. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Formální stránka práce je na výborné úrovni, kterou však snižují překlepy, chybné koncovky nebo již 

zmíněné drobné chyby v citacích zdrojů. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Téma práce hodnotím jako zajímavé a do budoucna určitě dále rozšiřitelné. Celkově hodnotím práci 

jako kvalitní s potenciálem jejího rozšíření, resp. obdobného tématu do rozsahu diplomové práce. 

Autorka práce splnila její cíle. Proto práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Pokud budete pokračovat v navazujícím magisterském studiu v obdobném tématu, jaké další 

metody výzkumu byste využila? 

Myslíte si, že existují a pokud ano, jaké jsou rozdíly mezi využitím rekultivovaných areálů např. 

v Česku, Německu a Polsku? 

Jak si myslíte, že se projeví současná pandemie Covidu 19 na areálech a jejich návštěvnosti? 

 

Datum: 24. května 2021  

Autor posudku: Mgr. Zdeněk Boudný  
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