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Vybrané antropogenní tvary reliéfu v katastrálním území Kostelec u Zlína

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

6

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

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

5

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

6

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

69

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.).

Klady práce:
Přehled vybraných forem reliéfu v zájmovém území. Detailní charakteristika golfového hřiště (možný
příspěvek do antropogenní geomorfologie)
Nedostatky v práci:
Práce je nevyvážená s důrazem na problematiku golfového hřiště a vývoj obyvatelstva.
Autor mohl více pozornosti věnovat grafickému znázornění vývoje obce v jednotlivých etapách
V popisu obrázků se neuvádí v jakém softwaru byla úprava provedena, uvádí se pouze v metodické
části práce.
Při použití mapových podkladů je nutné uvádět kompletní odkaz nebo citace (např.: neplatný zdroj
www.kontaminace.cenia.cz)
Formulace textů k obrazovým přílohám je u velké části obrázků neúplná, nebo zavádějící.

Místo přehledných map by bylo žádoucí pro analýzu vývoje území využít mapy stabilního katastru.
Citace zdrojů textů a fotodokumentace je neúplná.
Otázky k obhajobě:
Odkud je převzatá terminologie v popisu gofového hřiště (Novák, EIA, 2009)?
Jak byly využity informace od starousedlíků?
Proč není výstupem práce 1 sytnetická mapa antropogenních forem reliéfu?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.
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