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Obor:
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Geomorfologická regionalizace území města Olomouce

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

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

16

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

6

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

5

Celkové hodnocení práce

100

73

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Autor splnil požadavky stanovené v zadání práce. Podrobně se seznámil s regionální literaturou,
provedl částečnou rešerši literatury, vymezil základní geomorfologické regiony a v zájmovém území
povodí Lošovského potoka inventarizoval vybrané tvary reliéfu. Je na škodu, že při závěrečném
zpracování autor nevyužil všechny zjištěné skutečnosti a v práci se tak objevují některá neúplná
sdělení a nepřesnosti. Součástí práce mohla být mapa inventarizovaných tvarů v povodí Lošovského
potoka nebo alespoň lokalizační mapka charakterizovaných tvarů.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval k řešení úkolů samostatně, oceňuji jeho tvůrčí přístup, v řadé případů novátorský.
Na straně druhé musím objektivně zhodnotit, že autor mohl práci věnovat více času a lépe si čas na
zpracování bakalářské práce rozvrhnout. Oceňuji kvalitní fotodokumentaci a grafické zpracování.
Domnívám se, že bakalářská práce je solidním základem pro pokračování v diplomové práci.

Otázky k obhajobě:
Jaké je srovnání stávajícího geomorfologického členění reliéfu území města (Demek, Mackovčin eds.,
2006) s vlastní regionalizací?
Jsou uváděné vodní kanály v povodí Lošovského potoka skutečně vodními kanály, nejedná se pouze
o regulované vodní toky? Kam lze vodní kanály a tunely zařadit časově - etapy jejich vzniku?
Podobně postrádám informaci o historii vzniku vodních nádrží v Radíkově a Lošově.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.
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