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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Markéta Bobková

Obor:
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Název práce:

Antropogenní ovlivnění reliéfu na Třinecku

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

2

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

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

14

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

5

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

76

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Velké množství informací o území. Zpracování tematiky antropogenní geomorfologie. Práce
s odbornými zdroji a terénní šetření.
Nedostatky v práci:
Obrovské množství informací bez strukturování textu a logické návaznosti v rámci kapitol. Z textu je
složité vybrat důležité informace. Kvalita mapových podkladů neodpovídá možnostem softwaru i
dostupných datových zdrojů. Autorka analytickou část práce uchopila jako popisnou formu
zjištěných projevů a tvarů bez pokusu o systematizaci nebo vlastní klasifikaci či třídění forem podle
stanoveného nebo existujícího klíče.
V práci je velké množsví překlepů nebo neúplných slov (vliv automatické opravy textu).

Otázky k obhajobě:
Jak jsou časově vymezeny současné antropogenní procesy? Který rok je pro autorku výchozím?
Proč autorka v kapitole 7.1 věnuje velkou pozornost sesuvům? Podle jakých kritérií autorka určovala
míru antropogenního ovlivnění sesuvů?
Které ze sledovaných antropogenních forem nebo procesů nejvíce ovlivňují krajinu a znamenají
největší hrozbu pro stávající obyvatelstvo?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.
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