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Studentka Lenka Šmigurová zpracovala bakalářskou práci s názvem „Dokumentace studánek 
a památníků v prostoru školního lesního statku MENDELU“.  
Hodnocení této práce nebylo jednoduché, protože má nevyrovnanou kvalitu. Na jedné straně 
je vlastní textová část práce ve skrovném rozsahu cca 20 textu, na straně druhé rozsáhlé 
přílohy představované 120 stranami formátu A4 (tzv. karty objektů) a dále „Mapa Lesnického 
Slavína“. 
Textová část práce trpí větším množstvím gramatických chyb, obzvláště ve skloňování 
podstatných jmen, dále též v časování a použití předložek. Uvedu některé případy: 

 str. 17: Pro představu o vzhledu a přesného umístění objektů jsem využila publikace 
Jiřího Truhláře Památníky Adamovských lesů,... 

 str. 20: Velké množství památníků a studánek jsou umístěny na značně nepřehledném 
a členitém terénu. 

 str. 10: ... na lesním úřadu v Adamově ... 
K práci mám dále tyto připomínky: 

 Studentka se v textu překvapivě vyhýbá označení „GPS přijímač“ a místo toho 
používá podstatně méně výstižné „GPS zařízení“, „GPS přístroj“ či v jednom případě i 
„modul GPS ...“ (str. 20).   

 V obsahu práce se vyskytuje kapitola „ŠLP KŘTINY“. Myslím, že by bylo vhodnější 
zkratku ŠLP, se kterou se zde čtenář setkává poprvé, rozepsat. 

 Za slabinu práce považuji fakt, že použitá metoda sběru dat v terénu neposkytovala 
žádnou kontrolu či jinou ochranu před hrubými chyba v určení polohy či nadmořské 
výšky objektu. 

 Mapa Lesnického Slavína má pouze grafické měřítko. Oponentovi zde chybí měřítko 
číselné. 

Na druhou stranu je nutno pochválit, že studentka pracovala s velkým množstvím odborné 
literatury a s internetovými zdroji, jak vyplývá z rozsáhlého seznamu použité literatury. 
Rovněž přiložená mapa a karty objektů jsou názorné a přehledné a jejich informační hodnota 
je nesporná.  
Oponenta překvapil velký rozsah území, které studentka zdokumentovala. Sám danou oblast i 
velkou část mapovaných objektů zná a tedy ví, že pouhé navštívení všech uvedených objektů 
je fyzicky i časově značně náročné.  
Práce přes uvedené výhrady splňuje požadavky zadání. Vzhledem k uvedeným kladům i 
záporům ji hodnotí známkou  
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