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Autor práce:

Eliška Szczyegielová

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v povodí Petrůvky

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

4

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

79

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.).

Klady práce:
Největším kladem práce je vlastní badatelská činnost autorky, která, při snaze sehnat co největší
množství dat k řešené problematice, kontaktovala několik institucí a odborníků. Důležitý je také
environmentální aspekt práce, kdy autorka naráží na problematiku protipovodňových opatření
v souvislosti s historickou pamětí krajiny (ohrazované nivní louky atd.).
Nedostatky v práci:
V práci chybí autorsky zpracovaná mapa velkého měřítka, která by jasně lokalizovala, všechny
zmíněné antropogenní tvary reliéfu v zájmovém území - přesné lokalizace současných i zaniklých
hrází, historických vodních nádrží (rektifikací starých map), plánovaných staveb protipovodňových
opatření a dalších antropogenních tvarů reliéfu. Poměrně nejasné bylo také vymezení zájmového
území, neboť v práci je zkoumaná převážně střední část povodí. K otázce stáří rybníků na str. 28 domnívám se, že rybníky jsou rozhodně staršího data než 18. století, kdy byly zřejmě poprvé
zobrazeny na mapě.

Otázky k obhajobě:
1, Plánoval se výzkum vodohospodářských antropogenních tvarů také na polské části povodí?
2, V tab. 2 rozlišujete typ hráze na "homogenní zemní" a "zemní sypaná" jedná se o autorské rozlišení
nebo převzaté?

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

V Olomouci 14.5.2011

………………………………………………………
Mgr. Jindřich Frajer
oponent práce

