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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá plně zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu. V. Koubová zpracovala geomorfologii oblasti,
která je doposud málo prozkoumaná, přitom však přírodovědně atraktivní a terénně náročná
na průzkum. Získala řadu podkladových materiálů o fyzickogeografických charakteristikách
zájmového území - geomorfologickém okrsku Jeřábské vrchovině, které výrazně doplnila
terénním průzkumem. Textová část práce je doplněna vloženými mapovými přílohami, vlastní
text je názorně doplněn grafickými přílohami. Oceňuji bohatou fotografickou dokumentaci - 90
fotografií s vhodnými popiskami. Typy reliéfu jsou představovány morfometrickými typy reliéfu
při využití relativní výškové členitosti v příloze 1. U přílohy č. 4 je více zvýrazněn
dokumentační obsah jednotlivých tvarů podle geneze, méně kartografické vyjádření.
Členění bakalářské práce je v souladu se zadáním, jednotlivé kapitoly obsahují cíl práce,
metodiku, hlavní výsledky, závěr, použitou literaturu, summary. Po formální stránce odpovídá
bakalářská práce svou strukturou zadaným cílům a splňuje stanovené zadání.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především výsledkem terénního výzkumu. Struktura práce je logická, její hlavní cíle
jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Práce vychází výrazně z vlastních terénních výzkumů V. Koubové, které jsou
vhodně doplněny rešerší dostupné literatury, zejména pro charakterizování
fyzickogeografických poměrů. Oceňuji snahu o excerpci aktuálních literárních pramenů,
zejména z geologie. Geomorfologické cíle jsou zpracovány v dílčích kapitolách a doplněny
grafickými přílohami. Jak mapové přílohy tak zpracované profily využila V. Koubová
maximálně při charakterizování zájmového území. Metodický aparát je na odpovídající
úrovni, při zpracování mapy relativní výškové členitosti pro lepší vyjádření morfologie zvolila
vyšší hranici intervalu pro členité pahorkatiny v rámci zájmové oblasti. Vhodným způsobem
v práci skloubila poznatky z literatury o jednotlivých genetických tvarech reliéfu a aplikovala je
při terénním průzkumu. Výrazným kladem práce jsou vlastní poznatky o jednotlivých
lokalitách s charakteristickými tvary reliéfu a jejich mapové vyjádření. Tady je další potenciál
pro podrobnější zpracování lokalit a jejich zhodnocení z hlediska významu pro ochranu
přírody a krajiny. Obsahová úroveń práce je v souladu a odpovídá zadaným cílům.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je na velmi solidní úrovni. Citace
jsou uváděny zcela korektně.Autorka čerpá z dostupné literatury, internetových zdrojů a
mapových podkladů. Vyskytují se pouze drobné citační chyby např. správně Demek,
Mackovčin ed. a kol. 2006, …..co znamená zkratka s. 21 Quitt (1971) GBP?
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je výborná. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je solidní
úrovni.Mapové přílohy obsahují patřičné náležitosti. Pro další zpracování bude vhodné doplnit
mapku s lokalizací jednotlivých příčných a podélných profilů

Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Nemám k práci připomínek. Upozorňuji pouze na s. 22, kde je využit citovaný materiál, avšak
zde jde o závislost půdních druhů na matečném substrátu.
Na s. 43 odst. 5 je zapotřebí doformulovat větu s výrazem …suťovitě…
V části Summary je správné dopracovat drobnosti v překladu: použít u Jeřábská vrchovina
výraz Highland, výchoz překládat jako out crop, místo překladu idle quarries raději inactive
nebo abandoned quarries.
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je podrobné zpracování charakteristických tvarů reliéfu v zájmovém
území na základě vlastního terénního průzkumu a jejich vyjádření v mapové příloze
s bohatou fotodokumentací.Tato skutečnost je zvláště významná v území, které bylo
doposud málo prozkoumáno. Celkově je bakalářská práce zpracována kultivovaně, vhodně
doplněná grafickými přílohami, formálně i obsahově splňuje zadané cíle i všechny nároky,
kladené na bakalářské práce. Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení či
pokračování. Slabé stránky práce nemá.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 6.6.2009

RNDr. Karel Kirchner, CSc.
vedoucí bakalářské práce

