POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ SKÉ PRÁCE
Autor práce: Michal Ov á ík, studijní obor Regionální geografie
Název posuzované práce: Ledovce v Rakousku
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 aplika ní studií. Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou zda ile
formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na stanovené cíle.
P ínosná je zejména ást zabývající se sou asným výzkumem ledovc v Rakousku a
p ehledné zpracování tématu s reflexí nejnov jších poznatk a vhodnou kartografickou
prezentací.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
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Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na dobré
úrovni a velmi vhodn dopl uje textovou ást práce. Oce uji pe livé zpracování grafických
p íloh bakalá ské práce. Kvalitní je provedená fotodokumentace, která dokumentuje
charakterizované lokality.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
V úvodní charkteristice horských ledovc (str. 25) m ly být uvedeny i další faktory ovliv ující
existenci horských ledovc , nebo existují horské oblasti nezaledn né.
V textu se objevují eské, anglické i n mecké názvy ledovc , v textu by bylo vhodn jší zvolit
jako základní jedno ozna ení a další uvád t v závorce (nap . Pasterze na str. 39 x Pašterský
ledovec na str. 25).
Která lokalita je st edem zájmu rakouských glaciolog ?
Jak se do výzkumu ledovc zapojuje Univerzita Klagenfurt?
Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je aplikace poznatk získanýcch p i studijním pobytu na Univerzit
Klagenfurt. Zvláš oce uji rešeršní ást, která se zabývá výzkumem ledovc v Rakousku a
prezentuje nejnov jší studie vzatující se k problematice. 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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