
 

Oponentský posudek bakalářské práce Martina Čady 

Nerostné suroviny Manětínska a jejich presentace formou naučné stezky 

 

Bakalářská práce má 25 stran textu a obrazovou přílohu o 16 stranách. Je logicky a přehledně 

členěna a má vysokou grafickou úroveň. Práce je až na tu a tam se vyskytující poněkud 

šroubované výrazy a zbytečnosti (například tu ortodromu na str. 9 bylo opravdu možné si 

odpustit, a pokud je přejatá, fakt není třeba přejímat úplně všechno) velmi dobře čitelná a 

obsahuje minimální počet překlepů a drobných jazykových prohřešků; většinou jsem je 

vyznačil v textu. 

Je třeba vyzdvihnout velké množství použité literatury, související mj. s autorovou snahou 

využívat původní zdroje, včetně těch zjevně obtížněji dostupných. Ve spojení s autorovými 

vyjadřovacími schopnostmi vzniklo dílo, které by bylo v podstatě na místě možné vydat jako 

regionálně-historickou příručku. 

 

Drobné připomínky by se samozřejmě našly, například: 

str. 6 – citace SGÚ (1929) nemá uveden zdroj v přehledu literatury; podobně dále ČGÚ 

str. 7 – vysvětlit symboly 1-4 v obr. 5 

str. 17 – lze upřesnit termín okr? 

str. 19 – odkud pocházejí údaje o těžených ložiscích? 

str. 20 – krystalický, spr. krystalinický 

Častým jevem je psaní tečky za metry ve výrazu m n. m. 

 

Práce se skládá ze dvou zcela samostatných oddílů, druhým je návrh naučné stezky uvedený 

v příloze. Osobně nepovažuji za nejvhodnější, když v textové části chybí víceméně jakýkoli 

odkaz na přílohy; myslím, že by bylo vhodné zařadit aspoň krátký odstavec o tom, co se 

v nich vlastně skrývá. I tato část je ovšem zpracována velmi kvalitně. Naučná stezka je 

navržena s rozmyslem, počet zastávek je přiměřený délce, zastávky jsou ve vhodných 

intervalech a co je nejpodstatnější, navržené tabule jsou opravdu „k věci“ a přinášejí 

konkrétní, vhodně zvolené informace. U každé zastávky je také zdůvodněn její účel a cíl. 

Pokud by šlo o realizaci návrhu, nějaké připomínky bych samozřejmě měl, ale pro účely práce 

jsou zanedbatelné. I v této části je málo překlepů, upozorňuji na „přímí dopad“ na první tabuli 

nebo neshodu v rodu ve větě  „Typ rašeliniště souvisí s jejím rostlinným pokryvem“ u čtvrté 

zastávky. Tabule 5 a 7 mají jeden odstavců úplně stejný, včetně názvu (Sklárny na 

Manětínsku), což by rozhodně být nemělo. 

 

Práci považuji za velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ohodnotit stupněm 

„výborně“. 

 

 

 

 

V Ulanbaataru 9. 6. 2011    RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., v. r. 

 

 


