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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.
Obsahová úrove práce:
Práce je rešerší dostupné literatury a výsledkem vlastních analýz a 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. Domnívám se, že
úvodní komplexní fyzickogeografická charakteristika zájmového regionu mohla být
stru n jší s ohledem na rešeršní povahu kapitol, p ípadn mohly být propojeny ásti 4
až 6 a odstran ny tak n které duplicity.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni. Citace
jsou uvád ny zcela korektn . Autor erpal z mnoha publikovaných i nepublikovaných
odborných publikací a p i zpracování spolupracoval s muzeem v Harrachov , Správou
KRNAPu i obecními ú ady v zájmovém regionu. Pouze z ídka se vyskytují n které
nep esnosti (nap . str. 21 citace Cho ski, 2003).
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je velmi dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh
je na dobré úrovni. Ob as se vyskytují drobné nep esnosti. Nap íklad u poznámek
v tabulkách by bylo vhodn jší jejich vysv tlení uvád t jako poznámky pod tabulkou
(nap . str. 16). U n kterých map uvedených v textu je nižší kvalita tisku (nap . obr. 8,
str. 39), nejednotn jsou uvád ny mezery a profily v p íloze nejsou jednotn graficky
zpracovány.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Odpovídá klasifikace sjezdových tratí v ozna ení erná, ervená apod. zjišt ným
morfometrických charakteristikám tratí?
Je plánované rozší ení skiareálu Špindler v Mlýn jediným velkým projektem
plánovaným v zájmovém území?

Celkové hodnocení práce:
Autor v diplomové práci zdokumentoval, popsal a charakterizoval geomorfologické
pom ry vybraných lyža ských tratí v Krkonoších. Zam il se na základní
morfometrické charakteristiky (sklon, délka svahu, prahy – lomy spádu, expozice,
orientace, absolutní a relativní lenitost) vybraných lyža ských sjezdových tratí
v Krkonoších. Zvláš oce uji práci s archivními zdroji a postižení asového aspektu
výstavby lyža ských sjezdových tratí v Krkonoších.
Zpracovávané téma umož uje další prohloubení
práce nemá.
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Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi
dob e.
V Olomouci 17. kv tna 2009
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