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Název posuzované práce: Vodohospodá ské tvary reliéfu v Šumperské kotlin
Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Cílem bakalá ské práce bylo na základ
vlastního terénního výzkumu zmapovat vodohospodá ské antropogenní tvary reliéfu, které se
vyskytují v geomorfologickém celku Šumperská kotlina. V souladu se zadáním práce byla
provedena typologie a charakteristika vodohospodá ských antropogenních tvar . Sou ástí
práce je hodnocení sou asných vodohospodá ských antropogenních proces v území.
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.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni. Sou ástí práce je bohatý
seznam literatury v etn internetových odkaz a archivních materiál . Oce uji, že autorka
pracovala s regionální literaturou a na ešení práce spolupracovala s M stským ú adem
v Šumperku. Citace jsou uvád ny zcela korektn . Pouze ob as se vyskytují n které
nep esnosti, v seznamu literatury chybí nap . citovaný Opletal et al. (2000) i Bu ek a kol.
(1998). Nejednotn je uvád na citace Höll a kol. (1972, 1983) a vhodn jší by bylo uspo ádní
titul v seznamu literatury v p ípad stejného autora chronologicky.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na dobré
úrovni. Sestrojené mapy vychází z vlastní provedené inventarizace vodohospodá ských tvar
v zájmovém území. Obvzláš oce uji kvalitní fotodokumentaci ilustrujících všechny
dokumentované vodohospodá ské antropogenní tvary reliéfu. Drobné p ipomínky mám
k heslovitému vyjád ení n kterých skute ností, tj. v n kterých v tách chybí p ísudek (nap .
str. 47), ob as se vyskytují p eklepy (nap . str. 48, p elivná hrana).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Drobné p ipomínky mám k terminologii používané p i charakteristice n kterých tvar . Je
p evzata z technických dokumentací, a proto by bylo vhodné n které pojmy p esn definovat
i vysv tlit (nap . str. 48, str. 49 beztlakový spádový stupe jezu).
Co je myšleno "vrbovým krytem"?
V jaké fázi je výstavba reten ní nádrže Hanušovice?
Byly p i mapování zjišt ny nové vodohospodá ské tvary ur ené pro sportovní i rekrea ní
využití?

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je prezentování vlastního terénního výzkumu a propojení
teoretických znalostí s prací v terénu. Oce uji samostanost p i zpracovávání bakalá ské
práce, navázání spolupráce s m stským ú adem i použití archivních materiál pro
charakteristiku geneze zmapovaných antropogenních tvar reliéfu. 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 .
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