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název posuzované práce: T žba št rkopísk v Hornomoravském úvalu
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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 bylo komplexn
charakterizovat t žbu št rkopísk v geomorfologickém celku Hornomoravský úval v etn
historického aspektu a zhodnotit environmentální d sledky t žební innosti v krajin . V rámci
zpracování diplomové práce autor pracoval s historickou regionální literaturou a podrobn
zmapoval v tšinu t žebních antropogenních tvar v zájmovém území ( inné i opušt né
št rkopískovny). Autor práce provedl v souladu se zadáním diplomové práce jejich komplexní
morfometrickou charakteristiku a základní typologii. V p ípad opušt ných dobývacích
prostor se autor zam il na jejich sou asné využití a další možnosti rozvoje. Po formální
stránce považuji za nedostatek chyb jjící ísla stránek v obsahu práce.
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. Citace jsou uvád ny zcela korektn
. V n kterých p ípadech však nejsou citace p esné (nap . str. 32). Nedostatkem je, že u
n kterých p evzatých dat chybí jejich zdoje, nap íklad na str. 30 i v p ípad tabulek (nap .
tab. . 5 - 8). Na stránkách 22 - 27 citace chybí.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na
pr m rné úrovni. V map , která je volnou p ílohou diplomové práce se objevují n které
nep esnosti, nap . n které vyzna ené težební lokality jsou mimo zájmové území, v n kterých
p ípadech je vyzna en dobývací prostor, ale bodovou zna kou není vyjád eno, zda je
opušt ný nebo inný, v p ípad , že je opušt ný, jaké je jeho sou asné funk ní využití. V práci
se objevují n které pravopisné proh ešky, p evážn u psaní velkých a mlých písmen (nap .
str. 11, 19, 42).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
str. 12 - Nep esné ur ení orientace Hornomoravského úvalu. Polemizuji s tvrzením, že
Šumvaldská horka je nejnižším vrcholem celé provincie Západní Karpaty. Chybn je uveden
název kraje (Moravskoslezský).
str. 13 - Vodní tok Mošt nka není zdrojem minerální vody. Na základ
hodnocena í ní sí jako bohatá?

jakého kritéria je

str. 14 - Chybí vysv tlení uvedených zkratek.
str. 16 - Pro byla pro klimatickou charakteristiku Hornomoravského úvalu graficky
prezentována jenom data ze stanice P erov?

str. 18 - 19 - V charakteristice bioregion zasahujících na území Hornomoravského úvalu je
duplicitn (nadbyte n ) uvád na geologická charakteristika území.
str. 21 - Na základ
eho jsou jako p írodní potenciál Hornomoravského úvalu uvád ny
elevace tvo ené neogenními sedimenty, konkrétn Výhon, Pracký kopec a Dunajovické
vrchy?
str. 26 - Chybí lokalizace popisovaných jev , pravd podobn
m sta Olomouc.

se jedná o ilustra ní p ípad

str. 27 - Kapitola 6 je trochu nep ehledná. Bylo by vhodn jší text doplnit orienta ní mapou, ve
které by byly všechny popisované lokality znázorn ny. Sou ástí diplomové práce je jako
volná p íloha podrobná mapa, ale pro v tší názornost a p ehlednost textu by bylo vhodné
ilustra ní mapy i obrázky do textu doplnit.
str. 28 - Vhodné by bylo vysv tlení, resp. definování kategorií zásob surovin (nap . formou
poznámky pod arou).
str. 31 - Graficky vhodn jší mohla být úprava tabulky (tak, aby byla na jedné stran ).
str. 59 - Jaký ú el má v diplomové práci text o cyklostezce Tova ov?
Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je provedený vlastní terénní výzkum a postižení historického
aspektu t žby št rkopísk v Hornomoravském úvalu. Zpracovávané téma umož uje další
prohloubení i pokra ování. Slabé stránky jsou nap . n které formální nep esnosti (viz
uvedené p ipomínky).
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dob e.
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