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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Markéta POLÁŠKOVÁ

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v okolí Horního Města na Rýmařovsku

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

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

88

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:

Autorka splnila zadané cíle. Navíc, na základě získaných informací autorka práci obsahově rozšířila o
další subkapitoly, a to Rizika těžebních antropogenních tvarů a Další možné využití těžebních
antropogenních tvarů.

Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka zpracovávala práci zodpovědně, často využívala konzultace, na které chodila vždy
připravená. Oceňuji širší zájem o problematiku, co se týče její historie a také současnosti. K získání
informací o rizicích i dalším možném využití těžebních tvarů neváhala kontaktovat kompetentní
osoby. Hlavní přínos práce spatřuji v inventarizaci těžebních antropogenních tvarů ve vymezeném
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území, které autorka lokalizovala do vlastních mapových děl. Dále práce obsahuje bohatou
fotodokumentaci. Ovšem na některých místech v práci je nižší kvality (př. obr. 8, 10, 13)
Otázky k obhajobě:

Uvažovala byste případně pokračovat v tématu antropogenního ovlivnění reliéfu i na úrovni
magisterské práce? Pokud ano, jak byste dále směřovala svůj výzkum?

Práci doporučuj k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci dne 6. června 2012

………………………………………………………
Mgr. Milada Dušková
vedoucí práce

