POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ SKÉ PRÁCE
Autor práce: Tomáš Slezák, studijní obor Regionální geografie
Název posuzované práce:
Geomorfologické pom ry v jihovýchodní ásti Zvi inského h betu
Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Autor nad rámec zadání bakalá ské práce
podrobn zmapoval rozsahem v tší území a s ohledem na pestrost geomorfologických
pom r tak mírn p ekro il doporu ený rozsah práce.
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 výborné úrovni. Autor p i zpracování využíval
dostupných zdroj jak v odborné literatu e, tak v regionálních archívech a nepublikovaných
materiálech
M stského
ú adu
ve
Dvo e
Králové
nad
Labem.
Citace
jsou uvád ny zcela korektn .
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je výborná. 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
textové
ásti i grafických p íloh bakalá ské práce. Velmi kvalitní je provedená
fotodokumentace, která dokumentuje všechny typické tvary reliéfu.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Jsou známy lokality, odkud byl získán kámen pro stavbu hráze vodní nádrže Les Království?
Jak probíhalo mapování blavanových mo í?
Lze dokumentovat podmín nost n kterých tvar ve vazb na expozici svah ?
Jaký je v sou asné dob technický stav Braunova Betlému?
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 .

V Olomouci 4. ervna 2009
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vedoucí bakalá ské práce

