POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Autor práce:Pavlína Nývltová,
studijní obor Geografie - biologie a ochrana životního prost edí
název posuzované práce: Sou asná krajinná struktura povodí Kletenského 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 a studia odborné literatury,
zejména mapových podklad , charakterizovat sou asnou krajinnou strukturu území v povodí
Kletenského potoka. Autorka se p i zpracování diplomové práce zam ila na významné
krajinné prvky zájmového území a genezi jejich vzniku. Pro spln ní uvedených cíl provedla
vlastní terénní výzkum spojený s podrobným mapováním sou asné krajinné struktury.
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. Práce byla zpracovávana v období, kdy krajina zájmového území prod lala
významné zásahy v souvislosti s výstavbou dálnice D47. St žejní kapitoly práce kombinují
data získaná ze studia odborné literatury s vlastním realizovaným terénním výzkumem.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni. Autorka využívala
publikované i nepublikované zdroje dat, oce uji využití územn plánovací dokumentace a
dokument vztahujících se k výstavb dálnice. Citace jsou uvád ny zcela korektn .Pouze
ob as se v citovaném zdroji objevují p eklepy (nap . str. 10).
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na velmi
dobré úrovni. Zvláš oce uji volné p ílohy, které vychází z vlastního terénního mapování.
Trochu nižší kvalitu mají obrázky vložené v textu (nap . obr. 2 na str. 36 nebo obr. 5.2.
v p ílohové ásti. Za velmi kvalitní a ilustra ní považuji po ízenou fotodokumentaci.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Pro snadn jší orientaci v textu by bylo vhodné n které kapitoly opticky rozd lit zd razn ním
ásti textu, len ním na odsazené odstavce apod. Jedná se nap íklad o kapitolu Sou asná
struktura krajiny.
Str. 29 - N které informace v kapitole o vývoji krajinné struktury považuji za p íliš detailní, ale
na druhé stran ukazují o dobré práci autorky diplomové práce s archivními informa ními
zdroji. Nedostatkem je však jejich ned sledná citace.
str. 40 - Jaký byl p vodní ú el vodní nádrže Kletná, má skute n vybetovanované dno?
str. 46 - Struktura porost byla ur ována autorkou práce p i terénním mapování?
str. 47, 69 - N které mén vhodné formulace, nap . "povodí lemují vrcholy", "ohromný strom".
Obr. 5.1. - Není z ejmé, kde profilem vede dálnice. jeho za azení považuji tém
str. 69 - Opušt ný lom byl inný v jakém období?

zbyte né

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je realizace vlastního terénního mapování, které zdokumentovalo
stav krajiny v povodí Kletenského potoka v období za átku výstavby dálnice D47, která pro
povodí znamená zásadní zásah do krajinné struktury. Autorka p i zpracování diplomové
práce prokazáala velmi dobrou schopnost práce s regionální i odbornou literaturou a získané
poznatky využila p i vlastním terénním . 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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vedoucí diplomové práce

