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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá plně zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu. H. Pavlicová zpracovala silně antropogenně
ovlivněný reliéf v lokalitě Karviná-Louky, kde zásadní změny tvarů reliéfu jsou způsobeny
hornickou činností, je to území dobývacího prostoru Louky dolu ČSM. Reliéf je díky
rozsáhlým antropogenním transformacím značně komplikovaný a dynamický. Autorka získala
množství podkladových materiálů, které doplnila terénním průzkumem s fotodokumentací.
Textová část práce je doplněna řadou grafických příloh (tabulky, fotografie, schematické
mapky) a v příloze mapkou vybraných tvarů vzniklých hornickou činností. V této části jsou pro
další zpracování rezervy, neboť lze zařadit i další tvary související s hornickou činností
(poklesové kotliny), které autorka již taky podchytila. Plošinatý až mírně zvlněný reliéf byl
málo vhodný k tvorbě instruktivních terénních profilů, naskýtá se možnost v dalším
zpracování konstruovat profily antropogenními tvary.
Bakalářská práce je členěna v souladu se zadáním, jednotlivé kapitoly obsahují cíl práce,
metodiku, kapitoly s výsledky, závěr, použitou literaturu, summary. Po formální stránce
odpovídá bakalářská práce svou strukturou zadaným cílům a splňuje stanovené zadání.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Práce vychází ve značné míře ze studia podkladových materiálů (archivních
zpráv, literatury, map), které autorka doplnila terénním průzkumem. H. Pavlicová se snažila
využít aktuální literaturu o problematice důlní činnosti (charakteru prostoru dolu ČSM,
poklesových kotlin) i o geomorfologickém členění a geologii oblasti. Metodický aparát
odpovídá zadaným cílům, oceňuji získávání poznatků rozhovory s obyvateli v zájmovém
území i získávání starých fotografií. Zadané cíle jsou zpracovány zejména v subkapitolách
5.6. a 5.7. a vhodně doplněny fotodokumentací. Výrazným kladem práce jsou poznatky o
změnách reliéfu i krajiny hodnocené podle historických fotografií a současného stavu, které
fotografovala autorka (subkapitola 5.6.1.). Je možno konstatovat, že H. Pavlicová na základě
uvedeného hodnocení prokázala dobrou znalost zájmového území i ve vazbě na historický
vývoj hornické činnosti. Obsahová úroveń práce je v souladu a odpovídá zadaným cílům.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň
práce
s disponibilní
literaturou
je
na
solidní
úrovni.
Citace
jsou uváděny zcela korektně.H. Pavlicová čerpá z dostupné literatury, internetových zdrojů,
mapových podkladů i archivních zpráv. K citacím literatury je zapotřebí poznamenta, že bude
zapotřebí ujednotit citace v textu s jejich ekvivalentem v seznamu Použité, literatury. Bude
zapotřebí opravit drobné chyby v citacích literatury v textu práce s. 16 - správně Culek ed. a
kol. 2006, s. 18 - Demek, Mackovčin eds. a kol. 2006. V kapitole Použitá literatura ujednotit
stejné psaní citací (uvádění letopočtu za jmény autorů nebo v textu citace).
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je dobrá. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je solidní
úrovni.Mapové přílohy obsahují patřičné náležitosti.

Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Rezervy k dalšímu rozpracování jsem vyjádřil v předcházejícím textu. Dále bude vhodné
zvýraznit na s. 12 Obr. 2 polohu katastrálního území zájmové lokality. Na s. 14 u Obr. 3
zvýraznit zájmové území.
Na s. 24 u Obr. 10 opravit název tabulky místo 1967-1007 na 1967-2007. .
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je zpracování vybraných montánních tvarů reliéfu v zájmovém území
i v historických souvislostech. Oceňuji získání informací a historických fotografií z oblasti a
následné srovnání se současným stavem, který fotograficky dokumentovala autorka. Vznikl
tak cenný datový soubor o dynamickém antropogenně podmíněném vývoji reliéfu a celé
hornické krajiny i následných nápravných rekultivačních opatřeních.
Celkově je předložená práce zpracována kvalitně, vhodně doplněná grafickými přílohami,
formálně i obsahově splňuje zadané cíle bakalářské práce. Zpracovávané téma umožňuje
další prohloubení či pokračování. Slabé stránky práce nemá.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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