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Název posuzované práce:
Geomorfologické pom ry v severozápadní ásti Hanušovické vrchoviny.
Formální spln ní zadání práce:
Po formální stránce práce spl uje požadavky kladené na bakalá ské práce. Cílem práce bylo
charakterizovat reliéf a vybrané tvary reliéfu v zájmovém území Hanušovické vrchoviny a
stanový cíl práce byl spln n.
Obsahová úrove práce:
Obsahová úrove práce je dobrá a pln odpovídá zadání práce. Struktura práce je logická a
všechny podstatné výsledky jsou shrnuty v záv ru práce. Spíše k diskusi je za azení osmé
kapitoly, kdy se domnívám, že kapitola vývoj reliéfu mohla být za azena p ed charakteristikou
vybraných tvar reliéfu. Práce je svým rozsahem vyvážená a autorka vybrala z podrobného
mapování do textové ásti typické vybrané tvary reliéfu v zájmovém území.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni. Všechny citace jsou uvád ny
zcela korektn a uvedený seznam literatury odpovídá svým rozsahem i obsahem tématu
práce.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková i grafická úrove práce je na velmi dobré úrovni. V práci se nevyskytují p eklepy a
celkov práce p sobí uspo ádaným dojmem. Kvalitní jsou mapové p ílohy i po ízená
fotodokumentace.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Výšková a sklonová asymetrie je uvád na jako typická pro zájmové území a lze ji
dokumentovat na sestrojených profilech, proto se domnívám, že v textu mohl být uveden
odkaz na sestrojené p ílohy, p ípadn mohly být p ímo v textu morfometrické parametry
uvedeny.
Kde jsou v údolí Raškovského potoka ob asná koryta? V map
jediné spole n s b ehovou nátrží a meandrem.

(p íloha 4) je znázorn no

Zmapovaný balvanový proud mohl být vyzna en v map . Jakou má délku a jaká je orientace
svahu?
Celkové hodnocení práce:
Celkov hodnotím bakalá skou práci jako kvalitn zpracovanou, spl ující nároky kladené na
bakalá ské práce. Cenné je zejména to, že vychází z vlastního terénního výzkumu. Práci
dopl ují kvalitní p ílohy v podob map a obsáhlé fotodokumentace.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborn .
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