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Historie těžby nerostů a příčiny úpadku hornictví na Spišsko-

gemersku 
 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
Předložená práce se zabývá stručnou charakteristikou a historií hornických obcí na 
Spišsko-gemersku. Z několika zdrojů, je po jednotlivých hornických obcích regionu 
zpracován přehled historie a útlumu těžby nerostů a úpravy rud. Ke konci práce je 
opět z několika zdrojů zpracován vývoj ekonomiky těžby a úpravy rud, v zásadě však 
ve verbální podobě, stejně je pojata i kapitola Příčiny útlumu hornictví a proces 
uzavírání dolů. Pro odbornější zpracování by bylo nutno hlouběji prohledat 
v archivech, i když je nepříliš pravděpodobné, kde a zda lze potřebné údaje dohledat. 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? 
Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně?) 
Studentka začala spolupráci s vedoucím už v roce 2010. Podklady vyhledala 
samostatně. Práci několikrát konzultovala ve středisku v Mostě, i Emailem. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění 
všech zadaných úkolů.) 
Zadání práce studentka splnila v plném rozsahu. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
Práce až do stránky 25 je sestavena ze zdrojů, stěžejním kapitolám č. 4 a 5 je 
věnováno jen 5 stránek. 

5. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování.) 
Jazykovou stránku studentka vycházející ze slovenských zdrojů teprve postupně 
dolaďovala. Překlepům se však nevyhnula. Studentka nepoužila způsoby citací 
z použitých zdrojů ve shodě se směrnicí děkana. 

6. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 
využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 
Využití práce snad jenom v tom, že téma je zpracováno v češtině, práce však 
nepřináší nové poznatky, které by si zasluhovaly publikování. 

7. 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.) 
 
Práci považuji za dobrou, práci doporučuji k obhajobě 
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