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Název práce:

Antropogenní ovlivnění reliéfu v jižní části Karvinska

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

86

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.).

Splnění požadavků zadání:
Práce byla zaměřena na antropogenní ovlivnění reliéfu v jižní části Karvinska se zaměřením zejména
na hornickou činnost, tedy na tvary a procesy, které s ní souvisí. H. Pavlicová se soustředila na území
městských části Karviná-Louky a Karviná-Darkov, které jsou dobrým příkladem pro studium
montánních antropogenních transformací reliéfu. S charakterem georeliéfu území a hospodářskou
aktivitou v území souvisí i další antropogenní tvary (sídelní, dopravní vodohospodářské) ale i
rekultivační, které mohly být v geneticky zaměřené části (kap. 5.9) více zvýrazněny. Oceňuji detailní
topografické zaměření a zpracování profilů přes zájmové území v poklesové oblasti a antropogenními
tvary, profilů může být využito k časovému srovnání vývoje území. Rovněž dobrým počinem je
vyhotovení mapových výstupů v programu ArcGIS 9.2 a zejména srovnání historického vývoje
georeliéfu a krajiny zájmové oblasti dle dobových fotografií. Značný potenciál ve vazbě na georeliéf
má i zpracování změn využití území v různých časových horizontech. Je zapotřebí vyzvednout
množství získaných podkladových materiálů z archivů důlních závodů, které autorka vhodně
zakomponovala do své práce. Předložená práce splňuje požadavky zadání.

Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
H. Pavlicová navázala v předkládané diplomové práci na práci bakalářkou, kterou významně rozšířila
a obohatila o další metodické přístupy (využití geodetických profilů přes zájmové území, hodnocení
změn využití území, kartografické vizualizace), inovativně zpracovala mapové výstupy. Získala řadu
kontatků na pracovníky v důlní praxi i v archivech a samostatně konzultovala. Problematiku
diplomové konzultovala osobně i korespondenčně.
Otázky k obhajobě:
Rozveďte další genetické kategorie antropogenních tvarů relifu v zájmovém území a jejich vazbu na
rozvoj hornické činnosti.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Brně 15.5.2012
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vedoucí práce

