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Název posuzované práce:
Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Černé Opavy
Formální splnění zadání práce:
Předložená práce naplňuje formální požadavky jejího 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 uspokojivá, i když k danému území by bylo vhodné
využít širšího rozsahu publikovaných pramenů. Citace jsou uváděny korektně.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň práce je průměrná, s určitými nedostatky v pravopisu toponym (str. 13
Baltské Moře, str. 16 Česká Vysočina apod.) a nepřesnostmi (v části práce, např. na str. 13 či
26, je Rejvíz uváděn jako Revíz, což může být důsledek nepozornosti k automatickým
opravám textového editoru). Po grafické stránce lze na práci kladně hodnotit především volné
mapové přílohy a fotodokumentační ilustrace.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Jakým způsobem byla vedena rozvodnice v oblasti rašeliniště Rejvíz? Při vymezování hranice
daného zájmového území se nelze této otázce vyhnout, v práci jsem přitom k tomuto tématu
nenašel jedinou zmínku.
Proč byla pro hodnocení přírodního potenciálu území zvolena struktura analýzy SWOT?
V některých případech není zařazení charakteristik území do předepsaných kategorií zrovna
šťastné (výběrem uvádím: silnou stránkou členitosti reliéfu je pohoří Hrubý Jeseník a jeho
dobrá dostupnost, slabou stránkou členitosti je pokrytí většiny území lesy, k silným stránkám
produkčního potenciálu půdy patří to, že není dobře využitelná).
Celkové hodnocení práce:
Práce podává ucelený a komplexní přehled o fyzickogeografických poměrech zájmového
území, včetně základního zhodnocení zpracovaných tematických map, které ovšem mohlo být
vedle popisu prostorového rozložení vyčleněných kategorií obohaceno také o alespoň hrubou
kvantifikaci poměrného zastoupení těchto kategorií na rozloze povodí (jako jeden z mála
skutečně původních vlastních odborných výstupů tohoto typu práce).
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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