POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Autor práce:Miloš Pojer, studijní obor T lesná výchova - zem pis
název posuzované práce: T žba št rkopísk v Dyjsko-svrateckém úvalu.
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 Dyjsko-svratecký úval v etn
historického aspektu, díl ím cílem bylo charakterizovat možné využití opušt ných lokalit. 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.
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
. Autor využíval etn internetové zdroje, ale pro p íklady možného využití opušt ných
št rkopískoven mohl využít i p íklady ze zahrani í, nap íklad sousedního Rakouska i
N mecka.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na
pr m rné úrovni. Mén zda ilé jsou mapové p ílohy.Postrádám celkovou podrobnou mapu
Dyjsko-svrateckého úvalu s vyzna ením t žených i opušt ných št rkopískoven. I p es to, že
autor všechny lokality navštívil, kartograficky zjišt ní neprezentoval. Na vyšší úrovni mohly
být prezentované tabulky, ada z nich mohla být zjednodušena a vhodn jší by bylo všechny
graficky sjednotit, zmenšit písmo (pro p ehlednost) a zarovnat sloupce dle jejich obsahu.
N které skute nosti mohly být graficky prezentovány nap . formou graf (nap . tab. . 3).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Str. 24: Uvád ná data jsou z Hornické ro enky 2008? Pokud ano, tak je chybná citace.
Str. 32: Uvád ná tabulka DP v Dyjsko-svrateckém úvalu zahrnuje i lokality s t žbou jiných
surovin, než jsou št rkopísky. P ínosem by bylo nap íklad uvedení podílu DP stanovených
pro t žbu št rkopísk na celkové ploše DP v zájmovém území, p ípadn grafické vyjád ení
asového aspektu schvalování DP.
Str. 37: Uvád né objemy t žby musí být vždy s poznámkou, zda zahrnují i sklá ské a
slévárenské písky (nap . tak, jak je to uvedeno nap . na str. 24).
str. 49-50: Pro není u v tšiny lokalit uveden zp sob t žby?
str. 57: Není z ejmé pro autor v nuje takovou pozornost p stování kv tin a zelí?

Str. 71. Pro není uveden název spole nosti, která je lokalizována v lokalit
Podobn na str. 69 v lokalit Božice III.

Hodonice I?

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je provedený vlastní terénní výzkum a zachycení sou asného stavu
t žby št rkopísk v Dyjsko-svrateckém úvalu. Kvalitu práce snižuje absence tématickým map
a alespo pokus o postižení kvantitativního vývoje objemu t žených št rkopísk v zájmovém
území. Sou ástí práce mohl být i návrh na možné využití n které z opušt ných pískoven pro
didaktické ú ely, nap íklad nám t na exkurzní trasu apod. Zpracovávané téma umož uje
další prohloubení i pokra ování.
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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