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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Lenka Drtilová

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vodohospodářské tvary reliéfu v povodí Loučky

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

16

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

81

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Požadavky stanovené v zadání bakalářské práce byly splněny, autorka se držela doporučené osnovy
a zodpovědně přistoupila k řešení zadané problematiky. Stěžejní částí práce bylo vlastní mapování
vodohospodářských tvarů reliéfu a tomu předcházející rešerše odborné literatury. Oceňuji kvalitně
zpracovanou část věnovanou historickým aspektům výstavby vodohospodářksých tvarů, která
vychází ze studia historických pramenů a starých map území. Text práce doplňuje kvalitní vlastní
fotodokumetace. Za slabší stránku práce považuji kartografické prezentace, kdy není zvolen jednotný
formát map, není na všech vymezeno zájmové povodí a v tištěné verzi je horší rozlišení obrázků.
Drobné připomínky mám k některým formulacím a relativně detailní charakteristice vitošovského
lomu.

Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Při zpracování bakalářské práce autorka pracovala samostatně, provedla terénní výzkum, zpracovala
rešerši dostupné literatury, zpracovala historické doklady a úpravách vodních toků a charakterizovala
aktuální stav inventarizovaných vodohospodářských tvarů včetně plánovaných.
Oceňuji samostaný a pečlivý přístup při zpracování bakalářské práce.
Otázky k obhajobě:
Obrázky v příloze nemají úplnou legendu a jsou tak hůře čitelné. V jaké podobě byla použitá data pro
mapy (vodovodní a akanlizační síť)?
Jaké dřevo se použilo pro dřevěné prahy v korytě v Brníčku?
Jaká je výška protipovodňových hrází u obcí Leština a Lesnice?
S jakou kapacitou je plánován poldr v Lesnici a kdy bude zahájena jeho výstavba?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

V Olomouci dne 1. června 2011
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vedoucí práce

