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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

bc. Petr Bor

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Antropogenní ovlivnění reliéfu Olšavsko-vlárské brázdy

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

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

6

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

81

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:
Cíle stanovené v zadání práce byly splněny. Autor při zpracování diplomové práce prokázal
schopnost aplikovat poznatky získané při studiu při práci v terénu. Předložená práce je kombinací
rešeršní části, analýz archivních materiálů i vlastního mapování. Připomínky mám k nevyváženosti
některých částí práce a ne vždy využití aktuálních zdrojů dat (např. v úvodní charakteristice
vymezeného území).
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval ke zpracování diplomové práce zodpovědně a cílevědomě, aktivně řešil dílčí
problémy. Zejména v první části zpracování práce využíval konzultací, většinou však pracoval
samostatně a v posledním roce využíval konzultací minimálně. Domnívám se, že v práci mohlo být
méně formálních nedostatků (překlepů, nejednotná je formální úprava a typografie).

Otázky k obhajobě:
Proč byla pro aplikaci ve výuce zvolena lokalita hliniště a cihelny?
V případě antropogenního ovlivnění je často velmi podrobně uváděna historie výstavby (přínosné je
shromáždění množství archivních dokumentů i ústních sdělení), ale pouze minimálně (často se
v textu ztrácí) je uvedena informací o zásahu do reliéfu. Který antropogenní zásah lze v zájmovém
území považovat za nejvýznamnější?
V přiložené mapě jsou vyznačeny některé průmyslové a obchodní areály - lze u nich detailněji
strukturovat plochy podle antropogenního ovlivnění a nebylo možné uvádět i morfometrické
charakteristiky či kvantifikaci antropogenního ovlivnění?
O jaké jednotky se jedná v tabulce na str. 64?
Plocha industriální plošiny v Bojkovicích má skutečně plochu 26,9 ha?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.

V Olomouci dne 7. května 2013
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doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
vedoucí práce

