POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Autor práce: Marta ŠPIČÁKOVÁ, studijní obor Tělesná výchova-Geografie
Název posuzované práce: Geomorfologické poměry Bradelské vrchoviny
Formální splnění zadání práce:
Diplomová práce odpovídá plně zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především výsledkem terénního výzkumu. Struktura práce je logická, její hlavní cíle
jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Cílem předkládané diplomové práce bylo charakterizovat geomorfologické
poměry geomorfologického okrsku Bradelská vrchovina v geomorfologickém celku
Hanušovická vrchovina.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni a využívány jsou
publikované i nepublikované zdroje. Citace jsou uváděny zcela korektně. Autorka využila
všechnu dostupnou literaturu a zpracovala kvalitní diplomovou práci. Velmi dobře se
vyrovnala s využitím moderních metod geomorfologického výzkumu. Výstupem práce jsou
pak mapy s přesnou lokalizací zmapovaných vybraných tvarů reliéfu. Oceňuji, že autorka
text práce doplnila velmi názornou a kvalitní fotodokumentací.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je výborná. Úroveň tabulek, grafů a mapových příloh je na velmi
dobré úrovni. Součástí diplomové práce je velmi kavlitní fotodokumetace, všechny fotografie
jsou řádně popsány a jejich seznam je uveden v závěru práce. Celkem autorka zařadila do
diplomové práce 272 fotografií včetně panoramatických pohledů na Bradelskou vrchovinu.
Práci vhodně doplňují vedle fotografií i schémata vybraných skalních věží.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče:
str. 19 - Měl být uveden časový údaj, ke kterému se tabulka a graf vztahuje.
str. 20 - 21 - Mohlo být zvoleno vhodnější uvádění nadmořských výšek.
str. 26 - Méně vhodná citace, jaký Atlas map 2006 byl pro charakteristiku klimatických
poměrů využíván?
Jsou lomy na spádových křivkách většinou morfostrukturního charakteru?

Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je pečlivé terénní mapování, vlastní analýza zjištěných skutečností a
komplexní zpracovní tématiky. Za velmi vhodné považuji i zařazení kapitoly využití
v pedagogické praxi a vlastní návrh exkurzní trasy včetně vytvoření návrhu (šablony)
pracovního listu. Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení či pokračování. Slabé
stránky práce nemá. Předkládanou diplomovou práci považuji za velmi kvalitně
zpracovanou a nemám k ní zásadnější připomínky.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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