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Formální splnění zadání práce:
Obsah bakalářská práce odpovídá zadání. Přibližný rozsah textu byl dodržen. Vybavení
práce přílohami (tabulky, grafy a mapy) se též v souladu se zadáním.
Obsahová úroveň práce:
Práce je z větší části založena na zpracování literárních a mapových zdrojů, jistý tvoří vlastní
terénní výzkum. 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 dobrá. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh také dobrá, i
když k některým mám připomínky Fotografie jsou původní a kvalitní. V práci jsem bohužel
nalezl několik typografických prohřešků (např. hned na úvodní straně 6, formátování na str.
52 atd).
Soupis konkrétních otázek a připomínek vyžadujících reakci uchazeče
- str. 20/obr. 3: nejedná se o vymezení geomorfologických okrsků
- str. 33/kap. 7.2.: nebylo možné použít novější data, obsah neodpovídá nadpisu
- str. 35/kap. 7.2.: má být 7.3., nevhodný nadpis … tvarů topoklimatu…
- str. 36/obr. 15: lépe „Kategorie povrchu podle míry oslunění“, obdobně u obr. 16
- str. 48/obr. 23: nadpis je neúplný
- str. 54: nejednotná citace, 101 s. – s. 135
Celkové hodnocení práce:
Obecně považuji BP přes některé výhrady za přínosný příspěvek k poznání
fyzickogeografických poměrů povodí Hvozdnice, které takto detailně doposud nebyly
zpracovány.

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