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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Jakub Nešvera

Obor:

Geografie-Historie

Název práce:

Fluviální tvary reliéfu vybraných toků v Křivoklátské vrchovině

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

94

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Požadavky stanovené v zadání práce byly splněny, autor se držel doporučené osnovy a tvůrčím
způsobem přistoupil k řešení zadané problematiky. Stěžejní částí práce byl vlastní terénní výzkum
spojený s inventarizací fluviálních tvarů reliéfu. Výsledky terénní práce jsou kvalitně prezentovány.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Při zpracování diplomové práce autor pracoval samostatně, spolupracoval s Českou geologickou
službou a celkově přistupoval k řešení práce tvůrčím způsobem. Práce zahrnovala rešerši odborné
literatury, analýzy mapových podkladů, morfometrické a morfostrukturní analýzy a zejména vlastní
terénní výzkum spojený s mapováním a inventarizací fluviálních tvarů. Zvlášť oceňuji, že dosažené
výsledky autor práce úspěšně prezentoval na Soutěži O cenu děkana PřF UP, kde za obor Vědy o
Zemi získal první místo v magisterské sekci.

Otázky k obhajobě:
V případě údolních profilů doporučuji oddělit pokryvné útvary, zejména v případě deluviálních
sedimentů by bylo vhodnější jinak graficky prezentovat?
Na str. 63 je obrázek označen jako "Zhroucená stěna kužele" - považuji název za nepřesný.
Jak byly určovány průměrné hloubky strží?
Součástí práce mohlo být více sumarizační srovnání mapovaných povodí.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci dne 17. května 2011
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