
Oponentský posudek 
bakalářské práce studentky 3. ročníku bakalářského studia oboru Geovědní a montánní 

turismus Magdalény Frankové na téma: „Na cestě severní částí západního Norska“ 

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Zadání práce a její cíl formulovaný v úvodu, tedy představit turistické a technické atraktivity 
norských krajů Sogn og Fjordane a Møre og Romsdal byly naplněny v plném rozsahu. 
Vhodně byl rovněž zvolen název, jemuž zcela odpovídá obsah práce. 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Osnova a struktura práce je vhodně dělena na část všeobecných informací o Norsku, o jeho 
geologickém vývoji a část vlastního zpracování. Velice vhodně je zařazena kapitola, 
pojednávající o geomorfologii ledovcových tvarů, neboť ledovce a jejich působení se 
zásadním způsobem podílejí na modelování norské krajiny. Začlenění vlastní poznávací trasy 
regiony Sogn og Fjordane a Møre og Romsdal, do finální syntetické kapitoly považuji za 
velmi dobrou část bakalářské práce. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a celá práce 
odpovídá stanoveným zásadám, uvedeným v zadání práce.  

3. Základní zhodnocení závěrečné práce 
Předloženou práci považuji za velice zdařilou. Vycházím přitom z předpokladu, že pro 
studenta je bakalářská práce prvním rozsáhlejším samostatným publikačním projevem. Tato 
práce splňuje i náročnější pohled než se u bakalářské práce předpokládá. Oceňuji i jazykovou 
úpravu, která je dle mého názoru na velmi dobré úrovni. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky 
V práci se přesto vyskytlo několik překlepů a formálních, případně formulačních chyb, které 
však nijak nesnižují její úroveň.  

5. Zda a v kterých částech přináší práce nové poznatky 
Práce shrnuje turistické informace o norských krajích Sogn og Fjordane a Møre og Romsdal. 
Vyzdvihuje to nejpodstatnější co je v nich možno navštívit a to především se zaměřením na 
přírodní a geologickou atraktivitu. Oceňuji, že studentka v závěrečné části práce vybrala jako 
centra pro své trasy neotřelá místa, čímž zvýšila atraktivitu takto zpracovaných „turistických 
průvodců“. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů 
Výběr studijní literatury postihuje základní informace o Norsku a krajích Sogn og Fjordane a 
Møre og Romsdal pro tento účel zcela dostatečně. Na základě jiného pohledu by zajisté bylo 
možné rešerše v mnoha ohledech rozšířit, nepovažuji to však s ohledem na rozsah práce za 
účelné. 

7. Hodnocení formální stránky 
Po formální stránce mám pouze několik menších připomínek: 

• Str. 1, 2 odst., 2 ř. - Místo neobvyklé vazby „nadšenci do rybolovu“ bych použil 
„nadšenci rybolovu“ 

• str. 3, kap. 2.2, 1ř. – má být ostrov Jan Mayen 
• str. 4, poslední řádek – lépe „Zbylé dvě oblasti leží na území Švédska“ 
• str. 6, 13. ř. shora - lépe „kaledonidy“ 
• str. 17, 18, - v popisu bych z hlediska systémového doplnil i plošný rozsah největšího 

ledovce Jostedalsbreen (475 km2), přestože je uveden v další části 
• str. 54, poslední odstavec - místo pád vodopádu, by bylo lepší použít stupeň vodopádu 

 
 
 



8. Jaký je způsob využití práce? 
Jak bylo naznačeno výše, výsledků práce bude možno využít při plánování turistických tras a 
lze bez nadsázky říci, že práci lze využít, jako výborného průvodce pro minimálně 
čtrnáctidenní dovolenou v zápaním Norsku. 

9. Celkové hodnocení práce 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 

V Ostravě 14. 5. 2013      Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. 
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Vlastní hodnocení závěrečné práce: výborně 


