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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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Obor:
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Název práce:

Antropogenní tvary reliéfu v povodí Důlního potoka v Nízkém Jeseníku

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

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

96

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
antropogenních tvarů a tomu předcházející rešerše odborné literatury. Oceňuji celkově pečlivé
zpracování práce bez zbytečných a duplicitně uváděných informací. Text práce doplňuje kvalitní
fotodokumetace a mapové přílohy.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Při zpracování bakalářské práce autorka pracovala samostatně, provedla terénní výzkum, formou
osobních konzultací získala řadu i dosud nepublikovaných informací a celkově zpracovala kvalitní
bakalářskou práci. Oceňuji samostaný a tvůrčí přístup při zpracování bakalářské práce.

Otázky k obhajobě:
Bylo by možné některé lokality začlenit do návrhu naučné stezky či zvažovat legislativní způsob
ochrany?
Název Důlní potok je v oblastech s těžební činností častý, bylo z dostupné literatury zjištěno, kdy
došlo k pojmenování, případně zda na starých mapách není název vodního toku jiný?
Na základě čeho byly lokalizovány sejpy uváděné na str. 28?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci dne 17. května 2011
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