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Autor práce:Lucie Slámová, studijní obor Geografie - biologie a ochrana životního prost edí
název posuzované práce: Geomorfologické pom ry povodí Liboch vky
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 Liboch vky v
geomorfologickém podcelku Bítešská vrchovina. Vlastní komplexní geomorfologická
charakteristika reliéfu m la zahrnovat 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 . Rybá ství Velké
Mezi í í, a. s.) . Citace jsou uvád ny zcela korektn .Pouze ojedin le je citován titul, který
není v seznamu literatury (nap . L. Pernica, 1969 na str. 30) i citace není p esná (nap . J.
Demek, 1992 na str. 32).
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je výborná. 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. Celkem je sou ástí
diplomové práce 215 kvalitních fotografií.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
str. 31 - 32 - Termilogicky by bylo vhodné sladit jednotky na str. 31 a na dalších stranách.
str. 38 - Údaj o nadmo ské výšce pramene a ústí Liboch vky je v textu již pot etí.
str. 39 - Sklony údolních svah byly všechny skute n pouze v kategorii 0 - 2 stupn ?
str. 43 - Geomorfologické regiony mohly být uvedeny v aktualizované podob
Mackov in, P. (2006).

Demek, J.,

str. 63 - Není zcela z ejmé, pro autorka popisované skalní útvary nepovažuje za skalní v že
v pravém smyslu.
str. 68 - Výška a délka hrází byla ov ena p i terénním mapování? Vhodn jší mohl být
citovaný zdroj informací.
str. 74 - Text k vodním plochám mohl být p i azen k antropogenním tvar m reliéfu, o
vodohospodá ských tvarech by tak byla komplexní charakteristika. Sou ástí této ásti (ostatní

tvary) mohla být nap . charakteristika mraveniš
v grafické p íloze diplomové práce.

jako biogenních tvar

(jsou uvedena

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: 25.000. 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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