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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

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

85

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 a
zaměřil se na vybrané antropogenní tvary reliéfu v zájmovém území. Největší pozornost věnoval
historickému vývoji katastrálního území, novému golfovému hřišti a vodohospodářským úpravám.
Oceňuji detailní inventarizaci vybraných antropogenních tvarů v území.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval k řešení úkolů samostatně, iniciativně komunikovala s odborníky z praxe a
konzultoval průběžně po celé období zpracování bakalářské práce. Kladně hodnotím jeho
připravenost na dílčí konzultace i samotné pečlivé zpracování bakalářské práce.

Otázky k obhajobě:
Občasně se vyskytují nepřesné citace (např. Novák, EIA, 2009), v historickém vývoji je většinově
citována jediná publikace, některá pojmenování obrázků jsou nejednoznačná či nepřesná (např. obr.
11).
Nesdílím autorův názor, že golfové hřiště nemá negativní vliv na okolní ekosystém. Může autor
doložit své tvrzení a seznámil se se zahraničními studiemi, které problematiku environmentálních
důsledků podrobně analyzují?
Jsou v zájmovém území zastoupeny pohřební tvary a jsou něčím specifické?
Pokračuje i po roce 2005 trend rozšiřování zástavby a jak velké plochy jsou v územním plánu určeny
pro další výstavbu?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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