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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Martin Dvořák

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Urbanická brázda – přírodní potenciál pro těžbu nerostných surovin

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

99

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, autor se držel doporučené osnovy
a zodpovědně přistoupil k řešení zadané problematiky. Stěžejní částí práce bylo vlastní mapování
antropogenních tvarů a tomu předcházející rešerše odborné literatury. Oceňuji celkově pečlivé
zpracování práce, velmi kvalitní kartografickou prezentaci a tvůrčí přístup při zpracování tématu.
Text práce doplňuje kvalitní fotodokumetace a kvalitní mapové přílohy. Domnívám se, že práce svým
rozsahem i obsahem převyšuje požadavky stanovené na bakalářské práce.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Při zpracování bakalářské práce autor pracoval samostatně, provedl detailní analýzy, které podpořil
terénním výzkumem. Při zpracování bakalářské práce spolupracoval s Ing. Rakem z Magistrátu města
Hradec Králové, který projevil o zpracované téma zájem, práce tak bude mít i praktické využití. Díky
zodpovědnému přístupu autor získal řadu i dosud nepublikovaných informací a celkově zpracoval
kvalitní bakalářskou práci. Oceňuji samostaný a tvůrčí přístup při zpracování bakalářské práce.

Otázky k obhajobě:
Na základě čeho byla vybrána lokalita pro případovou studii?
Je pravděpodobné, že budou v zájmovém území stanoveny, podobně jako je tomu např. na
Litoměřicku, územní limity pro těžbu štěrkopísků?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci dne 1. června 2011
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doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
vedoucí práce

