POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ SKÉ PRÁCE
Autor práce: Libor Petráš, studijní obor Regionální geografie
Název posuzované práce: Geomorfologické pom ry okolí Starého Ji ína
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 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. Citace
jsou uvád ny zcela korektn .Pouze výjime n se objevují drobné nep esnosti citací (nap .
Tomášek (2007) na str. 19, jiné uvedení v seznamu literatury).
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na velmi
dobré úrovni a velmi vhodn dopl uje textovou ást práce. Oce uji pe livé zpracování
grafických p íloh bakalá ské práce. Velmi kvalitní je provedená fotodokumentace, která
dokumentuje všechny typické tvary reliéfu.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
U charakteristiky zájmového území by bylo vhodné využívat zdroje dat SÚ (nap . tab. 1).
Na str. 34 chybí citace (po ty m kkýš na lokalit ).
Domnívám se, že by bylo vhodné kapitolu 8 za adit jako sou ást kapitoly 10.
Kolik strží bylo celkov zmapováno v zájmovém území? Domnívám se, že by bylo vhodné
doplnit textovou ást vý ezem topografické mapy s vyzna ením lokalit výskytu strží.
Sou ástí vybraných antropogenních tvar mohly být i komunika ní. Je zájmovým územím
plánováno rozši ování stávajících i výstavba nových komunikací?
Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je aplikace poznatk vlastního terénního výzkumu a kombinace
morfometrických metod a vlastního geomorfologického mapování. 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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