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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Libor Paščenko

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Geomorfologie údolí Moravské Sázavy v Zábřežské vrchovině

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

7

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

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

15

11

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

6

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

6

Celkové hodnocení práce

100

70

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 zadání byly v zásadě splněny, avšak závěrečné poněkud hektické zpracování předkládané
práce přineslo do textu zbytečné chyby (drobné překlepy, pravopisné chyby, nejednotnost citací,
špatně hierarchizovaný obsah práce). Místy je text zbytečně široce pojatý, popisný. Charakterizování
působení člověka na reliéf je až příliš široce rozebráno včetně historie společenského vývoje. Vcelku
však autor získal zajímavá data o reliéfu poměrně málo známé oblasti, snažil se využít i vhodně do
práce začlenit terénní poznatky z vlastních dokumentačních terénních bodů. Oceňuji dobře
zpracované charakteristiky antropogenních tvarů i zakomponování technických staveb do textu,
včetně dat o možném projektu průplavu Dunaj-Odra-Labe. Text doplňují názorné přílohy, výsledná
mapa odpovídá kartografickovizualizačním možnostem autora. Práce je vhodně doplněna návrhy
exkurzí a pracovními listy pro uplatnění v pedagické praxi. Jejich zpracování svědčí o dobrých
regionálních znalostech i vztahu autora k zájmovému území.

Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
L. Paščenko navázal v předkládané diplomové práci na práci bakalářkou, avšak podrobně a tematicky
šířeji se zaměřil na vlastní průlomové údolí Moravské Sázavy v Zábřežské vrchovině. Předkládaná
práce je rovněž doplněna o využití v pedagogické praxi. K zpracovanému tématu se snažil
přistupovat samostatně, problematiku konzultoval periodicky, až v poslední fázi zpracování
zintenzivnil komunikační úsilí. S vedoucím práce prošel zájmové území, představil a konzultoval
zájmové lokality v údolí Moravské Sázavy. Samostatně přistupoval k získávání podkladů o zájmovém
území na příslušných institucích. Aplikace v pedagogické praxi je vhodné nabídnout nebo mohou být
autorem přímo realizovány ve vhodných výukových předmětech v dané oblasti.

Otázky k obhajobě:
Jakým způsobem by stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe ovlivnila krajinu a reliéf zájmového území?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

V Brně 19.5.2011

………………………………………………………
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
vedoucí práce

