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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Téma krajiny a jejího poškození těžbou, včetně následných rekultivací, patří k obvyklým environmentálním 

tématům. Její implementace do školní výuky už příliš obvyklá není, a proto je téma bakalantky nepochybným 

přínosem. Jde zjevně o práci rešeršního typu, zpracovávající více pramenů, konkrétně 39. 

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Formální stránku zpracování práce považuji za zcela standardní. Počet užitých pramenů je úměrný tématu.  

Zpracování je pečlivé, drobné chyby jsou řídkými výjimkami. 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné  

slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Povšechný dojem z práce je pozitivní. Autorka zcela nepochybně pracovala samostatně. 

Za slabší místo pokládám kapitolu 4.1., která by podle mého názoru zasloužila pečlivější zpracování. 

Podotýkám, že literární prameny je nutno psát jednotně, abecedně řadit, a ačkoli to norma neukládá, je 

výhodou je pro přehlednost očíslovat. 

 

 

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

 

1. Nejcennější údaje o těžbě jakéhokoli materiálu jsou právě údaje nejstarší. Existuje představa 

využití vytěženého uhlí ve zmiňovaném 18. století? 

2. Lze alespoň odhadnout, z jakýchkoli pramenů, množství ranné těžby (do roku 1850) na Kladensku 

co do kvantity? 

 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Předložená diplomová práce plní požadavky na podobnou práci kladené. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

klasifikaci výborně. 
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