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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá zadání. Přibližný rozsah textu byl dodržen. Vybavení práce
přílohami (tabulky, grafy a mapy) taktéž odpovídá zadání.
Obsahová úroveň práce:
Práce je rozhodující měrou založena na zpracování literárních a mapových zdrojů. Struktura
práce je vzhledem k deklarovaným cílům odpovídající. Její hlavní cíle jsou formulovány a
hlavní výsledky jsou v práci uvedeny. Odpovídají stanoveným cílům.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s odbornou literaturou je adekvátní vzhledem k tématu BP. Citace jsou
průběžně uváděny a s ohledem na původnost zpracovávaného tématu také v dostatečném
rozsahu. Dílčí nedostatky jsou v soupisu literatury.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je akceptovatelná, i když je na řadě míst jazyk spíše populární než
odborný. Větší pozornost by si tedy zasloužila odborná terminologie, na což jsem ale sl.
Havlíkovou v rámci konzultací upozorňoval. Toto je dle mého názoru jedna ze slabších
stránek jinak dobré práce. Úroveň tabulek, grafů je odpovídající, úroveň kartografických
příloh díky zpracování v prostředí GIS velmi dobrá. Fotografie jsou zajímavé, bohužel jejich
barevný tisk je v mnoha případech nekvalitní. V práci jsem bohužel nalezl několik
typografických prohřešků (např. str. 35, 49 a další).
Soupis konkrétních otázek a připomínek vyžadujících reakci uchazeče
- str. 29: popis obrázků je nejasný
- v soupisu literatury chybí R. Tolasz (2007)
- v téže části je citovaný J. Šafář nesprávně
Celkové hodnocení práce:
Obecně považuji BP přes některé výhrady za přínosný příspěvek k poznání
fyzickogeografických poměrů povodí Březné, které takto doposud nebyly zpracovány.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
V Olomouci 1. 6. 2009
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