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Autor práce:Radka Marková, studijní obor Biologie - geografie
název posuzované práce: Geomorfologické pom ry povodí Bílého potoka
Formální spln ní zadání práce:
Diplomová práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Cílem diplomové práce, která navazuje na
zpracovanou bakalá skou práci, bylo na základ vlastního terénního výzkumu a studia
odborné literatury charakterizovat geomorfologické pom ry povodí Bílého potoka v
geomorfologickém podcelku Bítešská vrchovina. Cílem práce byla komplexní
geomorfologická charakteristika reliéfu zahrnující morfostrukturní a morfometrickou analýzu
reliéfu a provedení základní typologie reliéfu.
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším výsledkem terénního výzkumu. Struktura práce je logická, její hlavní cíle
jsou zda ile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni. Autorka se dob e vypo ádala
s absencí odborné regionální literatury a využívala i nepublikované zdroje obecních ú ad ,
regionálních muzeí a odborných sdružení i státních organizací (nap . Státní rybá ský svaz) .
Citace jsou uvád ny zcela korektn .
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na velmi
dobré úrovni, zvláš oce ují kvalitní kartografické p ílohy a bohatou fotodokumentaci
postihující všechny kategorie vybraných tvar reliéfu v zájmovém území.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
str. 15 - K uvedené map by bylo vhodné doplnit alespo základní legendu. M ítko mapy
bylo stanoveno výpo tem?
str. 16 - Terminologicky by m lo být jasn stanoveno hydrologické názvosloví (Bílý potok x
Bitýška) zejména s ohledem na vymezení zájmového území a název PP Údolí Bílého potoka.
str. 28 - Sou ty podílu ploch daného sklonu nedavají celkov 100%.
str. 32 - Vhodn jší by bylo dokumentovat vy ezem geologické mapy s vyzna ením povodí
Bílého potoka a využít nap . naskenovanou geologickou mapu eské geologické služby
v m ítku 1 : 50.000.
str. 35 - Geomorfologické regiony mohly být uvedeny v aktualizované podob
Mackov in, P. (2006).

Demek, J.,

str. 49 - K lokalizaci balvanových mo í: je skute ností, že p evládají ve vrcholových partiích?
Na základ
eho bylo uvedeno, že se jedná o m lká balvanová mo e jak byl ur en podíl
balvan na ploše svahu?
str. 49 - 50 - N které formulace v kapitole kryogenni tvary jsou nep esné, nap . kryogenním
tvarem není vrchol.

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je provedení vlastního terénního výzkumu spojeného s podrobným
geomorfologickým mapováním, jehož výsledkem je sestrojená podrobná geomorfologická
mapa v m ítku 1: 10.000. P ínosem je i aplika ní ást navrhující využití v pedagogické praxi.
Zpracovávané téma umož uje další prohloubení i pokra ování. Slabé stránky práce nemá.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborn .
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