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Název posuzované práce:
Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Žejbra po obec Vrbatův Kostelec
Formální splnění zadání práce:
Předložená práce naplňuje formální požadavky jejího zadání, s výjimkou odchylky rozsahu
zpracovaného území od původního vymezení (závěrový profil Vrbatův Kostelec není v zadání
specifikován, předpokládal bych proto zpracování celého povodí až po ústí Žejbra do
Chrudimky). Text svým rozsahem výrazně překračuje zadání.
Obsahová úroveň práce:
Práce představuje především metodickou aplikační studii. Struktura práce je logická, hlavní
výsledky práce opovídají formulovaným cílům.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je vyhovující. Citace jsou uváděny korektně.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň práce je dobrá. Text je vhodně doplněn fotodokumentací a grafy.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
str. 12 Blokové schéma konstrukce topoklimatické mapy je částečně zavádějící. Co je to
„základní topoklimatická mapa 1 : 500 000“, údajný podklad pro mapu sklonu a orientace
svahů a pokrytí země?
str. 15 Obrázek vymezující zájmové území je bez označení a titulku. Chybí vysvětlení, proč
je dílčí část vyznačena šrafurou. Jedná se o zjevně převzatou mapu bez uvedení pramene?
str. 15–20 Kapitola 4.2 Socioekonomická oblast zachází z hlediska fyzickogeografického
zaměření práce do irelevantních detailů. Jaké opodstatnění mají v této práci údaje
o stavebních slozích místních kostelů apod.?
str. 18–19 Zmínka o „středu Evropy“ je uvedena značně nedbale. Na základě čeho se jedná
o střed Evropy? Proč zde chybí patřičný geografický komentář takového označníku?
str. 29–30 Sériové profily údolí Žejbra nemají jednotné vertikální ani horizontální měřítko
a způsobem provedení budí rozpaky – ostře lomené čary profilů zobrazují údolí jako precizně
vyhloubený terénní zářez dálnice.
Celkové hodnocení práce:
Práce podává ucelený a komplexní přehled o fyzickogeografických poměrech zájmového
území, včetně základního zhodnocení zpracovaných tematických map. Nadměrný rozsah
textu je zatížen místy až nadbytečnými informacemi, bez nichž by se práce obešla.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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