Posudek na bakalářskou práci
Autor: Veronika Vosátková
Název: Zhodnotenie dopadu veternej kalamity z 19. 11. 2004 na prírodu Vysokých Tatier
Téma předložené práce je aktuální. Přírodní katastrofy jsou mimořádně významným
tématem, které bylo v minulosti při výuce zeměpisu podceňováno. Komplexní studie zaměřená na
konkrétní přírodní katastrofu, která zásadním způsobem ovlivnila tak významné území jako jsou
Vysoké Tatry je proto velmi vhodným tématem pro bakalářskou práci v učitelském studiu geografie.
Předložená práce má převážně rešeršní charakter, pouze v závěru autorka předkládá
výsledky jednoduchého výzkumu. Práce má logickou strukturu a přiměřený rozsah. Grafická úprava
je průměrná, obrazová příloha však není dílem autorky, veškeré obrázky a mapy jsou převzaté. Za
značnou slabinu považuji stylistickou a pravopisnou úroveň práce, a to i přesto, že se necítím
kompetentní k posuzování slovensky psané práce z tohoto hlediska.
Základní cíl, stanovený v úvodu práce, autorka naplňuje a podává poměrně ucelený pohled
na danou problematiku. Výsledný text může posloužit jako výchozí materiál pro výuku (konkrétní
možnosti využití ve školní výuce však autorka nenaznačuje).
K práci mám dále tyto připomínky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotazníkové šetření (s. 58) bylo podle mého názoru provedeno i vyhodnoceno a
prezentováno nedostačujícím způsobem. Není zřejmé, podle jakých kritérií byli vybíráni
respondenti a co vlastně bylo cílem uvedeného šetření.
Aby rešerše byla úplná, bylo by vhodné provést srovnání se zahraničními pracemi.
Při citaci v textu se tečka píše až za závorkou.
U názvů rostlin a živočichů by bylo vhodné uvádět rovněž latinské názvy, alespoň u druhů,
které se v češtině nazývají zcela odlišně v porovnání se slovenštinou.
Obrázek č. 5 na s. 23 je zcela nadbytečný.
Obrázek č. 8 na s. 27 bez dalšího vysvětlení nemá příliš vypovídací hodnotu. Bylo by
vhodné např. v legendě pod obrázkem nebo v textu vysvětlit, co znamenají číslice 1, 2, 3 u
šipek.
Některé práce jsou v textu citovány odlišně v porovnání se seznamem literatury: např.
Jankovič, Mika a kol. (2007) – v textu citováno jako Jankovič a kol. (2007).
Na s. 44 je poněkud nadbytečné uvádět seznam členů hlavního výboru Slovenskej
ekologickej spoločnosti pri SAV.

Otázky k obhajobě:
1) Navrhněte konkrétní způsob, jak danou problematiku účelně zařadit do výuky geografie na
gymnáziu.
2) Na s. 30 uvádíte, že při vichřici v roce 2004 bylo poškozeno 2,04 mil. m 3 dřeva. V literatuře
se však lze setkat i s hodnotou 5,3 mil. m 3. (viz např. Jakubínský, Báčová (2011): Větrné
pohromy ve střední Evropě. Geografické rozhledy, č. 5, 20, s. 6–7.) Můžete tento rozdíl
nějak vysvětlit?
3) Srovnejte kůrovcovou kalamitu, která postihla Vysoké Tatry následně po vichřici se situací
na Šumavě. Co mají tyto kalamity společného, v čem se naopak liší?
I přes některé výše uvedené nedostatky předloženou práci doporučuji k obhajobě.
V Praze dne 12. 6. 2011
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