POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ SKÉ PRÁCE
Autor práce: Jakub Nešvera, studijní obor Geografie–Historie
Název posuzované práce: Geomorfologické pom ry povodí Žloukavy v K ivoklátské
vrchovin
Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším výsledkem terénního výzkumu. Struktura práce je logická, její hlavní cíle
jsou zda ile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Autor ze zjišt ných skute ností vyvozuje logické záv ry a výborn
interpretuje poznatky získané morfostrukturní a morfometrickou analýzou i vlastním
podrobným mapováním.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na výborné úrovni. Autor p i zpracování využíval
dostupných zdroj jak v odborné literatu e, tak v regionálních archívech a nepublikovaných
materiálech eské geologické služby. Citace jsou uvád ny zcela korektn .
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je výborná. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na velmi
dobré úrovni a velmi vhodn dopl uje textovou ást práce. Oce uji pe livé zpracování
textové
ásti i grafických p íloh bakalá ské práce. Velmi kvalitní je provedená
fotodokumentace, která dokumentuje všechny typické tvary reliéfu v zájmovém území povodí
Žloukavy.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Byla již strukturní podmín nost úpad (str. 44) z razn na p i geologickém výzkumu?
V jakém stádiu je návrh na p ípadné vyhlášení NP K ivoklátsko?
Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je aplikace poznatk vlastního terénního výzkumu a kombinace
morfometrických a morfostrukturních analýz s vlastní geomorfologickým mapováním. Zvláš
oce uji samostatnost p i zpracováí bakalá ské práce, která svým rozsahem a kvalitou
zpracování výrazn p evyšuje nároky kladené na bakalá ské práce. Zpracovávané téma
umož uje další prohloubení i pokra ování. Slabé stránky práce nemá.

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

V Olomouci 4. ervna 2009

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
vedoucí bakalá ské práce

