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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Martin SPÁČIL

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vybrané tvary reliéfu na území města Přerova

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

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

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

84

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

antrpogenních

forem

a

množství

převzatého

textu

k problematice.

Fotodokumentace k vybraným formám.
Nedostatky v práci:
Autor má zajímavý přístup k citacím pojmů. Obecné pojmy jako je údolí obsáhle cituje, technické a
odborné termíny necituje, nebo cituje neúplně. Termín oblouk se ve spojení s říčním korytem
nepoužívá.
V práci je velké množství kompletně převzatého textu (např.: problematika povodní).
Autor si příliš nelámal hlavu s výběrem mapovaných forem a některé typické tvary pro oblast Přerova
chybí. Na základě jakých kritérií autor vybíral inventarizované formy.

Otázky k obhajobě:
Co autor myslel větou: Antropogenním tvarům odpovídají de facto všechny tvary ve městě?
Zajímalo by mne jak je zahrádkářská kolonie v blízkosti Žebračky ohrožena erozí a kde v dané
lokalitě dochází k velkému přesunu zeminy.
Má autor zdokumentované projevy stžové eroze, nebo informaci převzal?
Jak je to s možnými zásahy do krajiny ve městě v případě realizace projektu DOL?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 7.6. 2012
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