POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ SKÉ PRÁCE
Autor práce: Martina Vodolánová, studijní obor Regionální geografie
Název posuzované práce: Sou asná krajinná struktura dobývacího prostoru Trojanovice
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. Za mén zda ilou považuji pouze socioekonomickou charakteristiku území
dobývacího prostoru Trojanovice, která má spíše ilustra ní charakter.
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 výborné
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 krajinné typy na území dobývacího prostoru Trojanovice.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
U n kterých formulací mohl být text výstižn jší a jednozna n jší (nap . formulace na str. 22,
definice zelen na str.38).
Kde vede v zájmovém území dálnice (str. 37)?
Na jaké ploše a v jakých lokalitách se p stuje v zájmovém území pohanka (Fagopyrum
esculentum)?
U fauny a flóry je vhodné uvád t rodové i druhové názvy (nap . škarda dvouletá apod.),
v textu práce to není d sledné (nap . na str. 44 jsou uvád ny a na str. 43 nejsou).
Kdy byla vybudována vodní nádrž Lubina a jakou má plochu?
Drobné p ipomínky mám k analytické ásti, která vychází z vlastního mapování sou asné
krajinné struktury. Zatímco p ílohová mapová ást je zpracována velmi kvalitn a detailn , v
textové ásti n které analýzy a srovnání chybí.
Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je realizace vlastního mapování sou asné krajinné struktury a
kartografická prezentace výsledk . Oce uji práci s literaturou a spolupráci se Správou CHKO
Beskydy, p edstaviteli obcí zájmového území i analýzu získaných dat o využití ploch na
úrovni katastrálních území. 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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