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Vybrané antropogenní tvary reliéfu v povodí Petrůvky

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

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

86

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 byla invantarizace a
charakteristika antropogenní tvarů reliéfu, která vychází z vlastního teréního šetření a studia odborné
literatury včetně studia historických pramenů. Přitom autorka využila svého studia historie a
zpracovala i řadu archivních materiálů. Kvalitně je zpracovaná zejména část věnovaná
vodohopodářským tvarům reliéfu, která je doplněna i o ilustrační mapky, což mohlo být i u dalších
antropogenních tvarů. V části věnované komuniakčním tvarům není zmíněn vývoj silniční sítě, ve
kterém období došlo k největšímu rozšiřování komunikační sítě? Připomínku mám k mapovým
výstupům, kdy na jedné straně oceňuji jejich kartografické zpracování, na straně druhé např. na obr. 3
není vymezeno povodí rozvodnicí.

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, zejména
vývoji rybniční sítě v povodí Petrůvky. Oceňuji samostaný a pečlivý přístup při zpracování
bakalářské práce a pravidelné konzultace práce.
Otázky k obhajobě:
Jak je využíváno hraniční pásmo a je legislativní ochrana spojena s některými terénními úpravami?
Součástí zájmového území je lokalita ptačí rezervace Heřmanský stav - Odra - Poolší, která byla
předmětem sporů v souvislosti s plánovanou průmyslovou zónou v Dolní Lutyni. Jaký je aktuální
stav?
Zasahuje do zájmového povodí investiční aktivita v souvislosti s výstavbou dálnice navazující na
D47/D1?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci dne 1. června 2011
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