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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Vendula Králová

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Antropogenní ovlivnění reliéfu na území města Zlaté Hory

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

90

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 vytvoření lexikonu
vybraných antropogenních tvarů, který vychází z vlastní inventarizace na území města Zlaté Hory.
Inventarizace vychází ze studia odborné literatury a vlastního terénního průzkumu. Oceňuji část
věnovanou historickým aspektům těžby. Celkově text práce doplňuje kvalitní vlastní fotodokumetace,
uvedená v lexikonu formou přílohy. Drobné připomínky mám k nelogickému zařazení charakteristiky
terénních prací v záverečné části práce a podobně mohla být podrobněji popsána v metodické části
tvorba lexikonu těžebních tvarů. Součástí lexikonu mohly být i jiné než těžební antropogenní tvary
reliéfu, i když v zadání práce jsou vybrané uvedeny. Jistě v případě pokračování bude lexikon o další
genetické kategorie rozšířen.

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 o antropogenním ovlivnění reliéfu
a vytvořila lexikon těžebních tvarů v zájmovém území. Oceňuji samostaný a pečlivý přístup při
zpracování bakalářské práce a pravidelné konzultace práce.
Otázky k obhajobě:
Bylo by možné stávající hornickou naučnou stezku rozšířit o některé další lokality, které byly při
vlastní inventarizaci zjištěny?
Jak je to s přístupností odkališť a jaké je jejich současné využití?
Je v oblasti zhlazování následků hornické činnosti spolupracováno s polskou stranou? Existuje nějaký
přeshraniční projekt tématicky zaměřený na hornickou problematiku?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci dne 1. června 2011
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vedoucí práce

