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Oponentský posudek bakalářské diplomové práce Veroniky Sladké 
„Köglerova naučná stezka: Příspěvek ke studiu vztahu člověka a 
přírody“

Bakalářská práce Veroniky Sladké pojednává o naučné stezce Rudolfa Köglera, první naučné 

stezce u nás. Představuje široký rámec změn v období modernity (zejm. industrializaci, rozvoj 

turismu)  a  historické kořeny postojů k přírodě,  které  spojuje  se  vznikem stezky.  Práce je 

pojata jako historická.

Autorka vychází z teze, že naučné stezky je možné „chápat jako jeden z konkrétních dílčích  

projevů nového přístupu člověka k přírodnímu prostředí, který souvisel s celkovou proměnou  

společnosti v 19. století v důsledku industrializace“ (s. 7).

Práce je bezesporu zajímavá a její téma dobře zvolené. Práce je v teoretické části kompilátem 

sekundární  literatury  dostupné  v  českém  jazyce  a  (ne  vždy  spolehlivých)  internetových 

zdrojů, nezachází s žádnými archivními či jinými prameny.

Výjimkou jsou informace získané o tvůrci stezky Rudolfu Köglerovi z interview s jeho dcerou 

I. Schnittnerovou, fotografie z rodinného archivu Schnittnerových, ohledání současného stavu 

stezky v terénu a 3,5komparace s původním stavem.

Hodnocení práce:

Orientace v dané problematice, využití relevantní literatury a dalších pramenů 2,51

Použitá metoda 3,5
Splnění cílů práce 1
Rozvržení práce a styl 1
Formální náležitosti 3
Průměrná známka 2,2

 

1 St u p n i c e  od  1  (výb o r n ) po  5  (nep r o š l a)ě
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Orientace a využití relevantní literatury a dalších pramenů

Autorka využívá pouze českou přehledovou literaturu,  kterou sporadicky doplňuje dalšími 

zdroji. Nevyužívá téměř žádné primární zdroje.

Kromě různé relevantní  sekundární  literatury  používá  však i  nespolehlivé  zdroje,  aniž  by 

jejich  volba  byla  jakkoli  komentovaná  –  např.  pozn.  114,  135,  138  jsou  odkazy  z 

wikipedia.org!

Chválihodné je získání dat z rozhovoru s dcerou R. Köglera.

Použitá metoda

Oddíl 1.2 Metodologie práce a její členění (s. 8-9), obsahuje také přehled dosavadního bádání 

a literatury,  ze které autorka vycházela a to, že se jedná o práci převážně z oboru historie, 

jejími slovy, že práce má „historický charakter“ (s.7).

Předpokládala bych zde či v dalším pododdíle více o použitých metodách, o kterých se v práci 

bohužel nedozvídáme téměř nic. O interview s dcerou zakladatele stezky Ingrid Snittnerovou 

se  dozvídáme  pouze  to,  že  proběhlo  v  jejím  domku  v  Zahradách  č.  30  dne  22.4.  2011. 

metodou  oral history,  jak byla  však zpracovávána data z tohoto rozhovoru a jestli  byla  v 

rozporu či shodě s ostatními materiály atp., nevíme nic. Totéž lze říci o terénním průzkumu 

současného  stavu  stezky  –  kdy  ji  autorka  procházela,  jestli  opakovaně,  proč  byly  pro 

fotodokumentaci vybrány právě ty fotografie, které jsou v textu, atd.

Splnění cílů práce

Stanovené cíle se autorce podařilo zdařile naplnit.

Rozvržení práce a styl

Práce je dobře rozvržená, obsahuje všechny nutné součásti. Náplň kapitol nekolísá a závěr 

práce  je  skutečným  závěrem,  kde  se  vše  dříve  uvedené  propojuje  a  poskytuje  novou 

perspektivu. Tuto část považuji za obsahově i stylisticky nejlepší.

Formální náležitosti

K práci mám dvě formální výtky:
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1. Autorka kombinuje dvojí způsob citování (poznámky pod čarou a odkazy v textu), 

např. na s. 7-8. Nejčastěji používá poznámky pod čarou, ale objevují se i nestandardní 

způsoby, např na s. 34.

2. Z 11 vyobrazení v textu není u dvou uveden zdroj – obr. 3 (s. 52), obr. 10 (s. 56).

Na základě výše uvedeného hodnocení, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhuji hodnocení velmi dobře (2).

---------------------------------------

Karolína Pauknerová, PhD.

V Praze, 24.7. 2011
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