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1) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech 

zadaných úkolů.) 

      Uvedená bakalářská práce vyhovuje tématu a odpovídá osnově předepsané pro její zpracování. 

 

2) Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnost? 

      Celková struktura práce je pojata celkem logicky s plynulou návazností kapitol, podkapitol či 

samotného textu. Pro lepší návaznost textu bych doporučila za nadpisem vždy napsat alespoň 1 odstavec 

(např. stručně informující o náplni podkapitol) než bude následovat další nadpis (např. strana 4, 6, 15, 

20). Textové části práce jsou sepsány v dostatečném rozsahu, ale v závěrečné části zcela chybí seznam 

obrázků, tabulek, grafů či zkratek.    

 

3) Základní zhodnocení závěrečné práce. 

      Předložená závěrečná práce je tvořena 37 stranami s 21 obrázky a 6 tabulkami vloženými v textu. 

Celá práce je rozdělena do 9 kapitol včetně úvodu, závěru a seznamu použité literatury, což je zbytečně 

mnoho vzhledem k celkovému počtu stran práce.  

 První část práce (kapitola 1. – 5.) je teoretická, charakterizuje zájmovou oblast z hlediska geologické 

stavby, geneze, tektoniky, vymezení, mineralogického a petrografického složení a také velmi vhodně 

informuje o již provedených výzkumech v této oblasti. 

 Druhá část práce (kapitola 6. – 8.) je praktická, věnuje se velmi stručně metodickému postupu při 

odběru a zpracování horninových vzorků, podrobně informuje o výsledcích dosažených na 6 vzorcích na 

základě čehož autor hodnotí provedený petrografický výzkum a činí vlastní závěry. 

 Třetí část práce (kapitola 9.) je závěrečná, která obsahuje pouze seznam literatury a zcela postrádá 

další požadované seznamy. 

 

4) Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Vedle chybějících seznamů obrázků, tabulek, grafů (viz otázka 2, 3, 6) a zásadních nedostatků 

souvisejících s formálním zpracováním diplomové práce (viz otázka 5, 6), které bohužel snižují její 

úroveň, nemám k práci další kritické připomínky.  

      

5) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo jiné zhodnoťte i původnost 

práce.) 

      Kapitola 7. v dostatečném rozsahu 12-ti stran uvádí výsledky petrografických analýz šesti 

horninových vzorků odebraných v zájmové oblasti, což je velmi vhodně doplněno celou řadou grafů, 

tabulek, mikropetrografickcýh a makropetrografických fotografií vzorků, pořízených samotným autorem 

bakalářské práce.  

 



6) Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? (Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou 

citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny citované studijní 

materiály jsou v seznamu literatury.) 

     Autor pracoval s přiměřeným množstvím literárních a elektronických zdrojů, avšak ne všechny řádně 

uvedl v seznamu literatury v závěrečné části práce (např. strana 2 – Hinterlechner, John, 1909; strana 22 – 

www.mapy.cz).   

 

7) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.) 

     Textová práce je srozumitelný a jednotlivé části na sebe celkem plynule navazují. Formální 

zpracování má několik zásadních nedostatků, které snižují úroveň jinak velmi pěkné a přehledné práce: 

- v závěrečné části práce zcela chybí seznam obrázků, tabulek a grafů s uvedením, na které straně 

v práci se nachází; 

- chybí seznam použitých zkratek (např. IUGS, MOHO); 

- v textu chybí téměř všechny odkazy na obrázky, tabulky;  

- pod titulkem tabulka autor uvádí hromadně tabulku a graf konkrétního vzorku, i přesto, že by měly 

být zvlášť označeny tabulky a zvlášť grafy (např. strana 23, 31); 

- kapitoly druhé i třetí úrovně někdy začínají plynule za textem a jindy na nové straně, čímž se vytváří 

stánky z části prázdné (např. strana 5, 8, 12, 15, 16, ), což působí poněkud nedbale. 

 

8) Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? 

Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

      Práci lze použít jako cenný informační zdroj charakterizující velmi přehledně a komplexně zájmovou 

oblast - ranský masiv. 

 

9) Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; 

vlastní hodnocení závěrečné práce – výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující – uveďte na jiném 

místě.) 

     I přes výše uvedené nedostatky hlavně formálního charakteru,  bakalářskou práci   

 

d o p o r u č u j i   k   o b h a j o b ě. 

 

 

ZNÁMKA:              v e l m i   d o b ř e 
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