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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Martin SPÁČIL

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vybrané tvary reliéfu na území města Přerov

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

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

89

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,
územně-plánovací dokumentací a zaměřil se na vybrané tvary reliéfu v zájmovém území. Největší
pozornost věnoval fluviálním a antropogenním tvarům reliéfu. Oceňuji inventarizaci vybraných tvarů
reliéfu v území a detailní mapování v lokalitě Laguny.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval k řešení úkolů samostatně, oceňuji jeho tvůrčí přístup a připravenost na dílčí
konzultace. Autor zpracovával práci průběžně a celkově práce působí ucelým dojmem. Bohatá je i
grafická část, zejména oceňuji kvalitní fotodokumentaci.
Otázky k obhajobě:
V textu jsou uváděny břehové nátrže a strže, jaké morfometrické charakteristiky lze u nich uvést?

Jakou historii mají uváděné odkalovací nádrže?
Co je myšleno "vegetačními úpravami", které byly prováděny v 1. etapě regulace Bečvy a jsou dodnes
identifikovatelné?
K části věnované inventarizaci v lokalitě Laguny mohla být přímo připojena mapa, která je součástí
příloh práce?
Bylo by možné kvantifikovat objemy hmot transportované na území města?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci dne 5. června 2012
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vedoucí práce

