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Formální splnění zadání práce:
Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat krasové procesy a tvary reliéfu v oblasti
Hranického krasu, včetně popisu dosavadních výzkumů prováděných v oblasti. Součástí
práce byl také návrh informační brožury, která by přispěla k popularizaci Hranického krasu.
Po formální stránce splňuje předkládaná bakalářská práce požadavky kladené na bakalářské
práce z geografie a plně odpovídá zadání.
Obsahová úroveň práce:
Práce je kompilací existující literatury a výsledkem terénního výzkumu. Práce má jasnou
strukturu, je logicky členěna do kapitol. Obsah jednotlivých kapitol je vyvážený. Jádrem práce
jsou kapitoly č. 7 a 8, kde autorka podává detailní charakteristiku tvarů reliéfu v území na
základě rešerší literatury a vlastního terénního výzkumu.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni, citované zdroje korespondují
s tematickým zaměřením práce. Citace jsou uváděny korektně.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je velmi dobrá. Úroveň tabulek, schémat, obrázků a mapek je vysoká.
Mapová příloha je zpracována pečlivě. Práce je bohatě doplněna obrázky a schématy a
fotodokumentací v samotném průběhu textu, což velmi dobře přibližuje řešenou
problematiku. Oceňuji také bohatou a kvalitní fotodokumentaci v příloze č.2.
Celkové hodnocení práce:
Předkládanou práci hodnotím velmi kladně. Autorka prokázala schopnost kompilace
podkladových materiálů i samostatného terénního výzkumu a provedla zdařilý popis
krasových procesů a tvarů v zájmovém území. Práce po formální i obsahové stránce splňuje
zadané cíle a odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce. Oceňuji zvláště kapitoly č. 7
a 8, ve kterých jsou prezentovány výsledky vlastního terénního výzkumu. Při zpracovávání
práce se autorka sama účastnila výzkumů se speleology v oblasti, řadu problémů s nimi
konzultovala. Pravidelně docházela na konzultace a připomínky vedoucího práce
zapracovala do práce. Autorka práce prokázala, že se detailně orientuje v řešené
problematice a že je schopná samostatně vědecky pracovat.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
V Olomouci 26. 5. 2009
Mgr. Blanka Šaňková
vedoucí práce

