POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Autor práce: Petra Janků, studijní obor Regionální geografie
Název posuzované práce: Vodohospodářské tvary reliéfu v Šumperské kotlině

Formální splnění zadání práce:
Cílem bakalářské práce bylo na základě studia odborné literatury a vlastního terénního
výzkumu komplexně popsat vodohospodářské tvary reliéfu v Šumperské kotlině. Po formální
stránce splňuje předkládaná bakalářská práce požadavky kladené na bakalářské práce
z geografie a plně odpovídá zadání.
Obsahová úroveň práce:
Práce je kompilací existující literatury a výsledkem terénního výzkumu. Práce má jasnou
strukturu, je logicky členěna do kapitol. Obsah jednotlivých kapitol je vyvážený.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni, citované zdroje korespondují
s tematickým zaměřením práce. Za nepříliš šťastné považuji kombinování citací v textu
a citací v poznámkách pod čarou. Postrádám citace u definicí jednotlivých
vodohospodářských tvarů v kapitole 7 a taktéž některé zdroje, citované v textu, v seznamu
použité literatury (např. Petránek, J 1993 nebo Opletal a kol., 2000).
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je vysoká. Překlepy se vyskytují, nicméně minimálně. Úroveň tabulek,
schémat a mapek v textu práce je rovněž solidní. Mapové přílohy jsou zpracovány velmi
pečlivě. Oceňuji také bohatou a kvalitní fotodokumentaci pořízenou autorkou v příloze č. 3
i v samotném průběhu textu.
Náměty pro diskuzi:
-

jaký je názor autorky na plán výstavby retenční nádrže nad Hanušovicemi? Ochrání
tato stavba dostatečně město Hanušovice, příp. další obce a města ležících na toku
Moravy před ničivými účinky povodní?

Celkové hodnocení práce:
Předkládanou práci hodnotím kladně. Autorka prokázala schopnost kompilace podkladových
materiálů i samostatného terénního výzkumu a provedla zdařilé komplexní zhodnocení
vodohospodářských tvarů v zájmovém území. Práce po formální i obsahové stránce splňuje
zadané cíle a odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce. Práce je zpracována velmi
pečlivě.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
V Olomouci 26. 5. 2009
Mgr. Blanka Šaňková

oponent

