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Autor práce:

bc. Martina Braunová

Obor:
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Název práce:

Vybrané aspekty těžby štěrkopísků v Polabí

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

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

9

Celkové hodnocení práce

100

89

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. Autorka prokázala schopnost aplikovat poznatky získané
při studiu při zpracování diplomové práce, která je kombinací rešeršní části, vlastní inventarizace
tvarů i hodnocení přístupů v jednotlivých regionech. Oceňuji kartografickou prezentaci získaných dat
a uvádění příkladů vhodných využití lokalit opuštěných šterkopískoven. Domnívám se, že mohl být
ve větší míře využit komparační přístup a zahraniční zkušenosti a mohla tak být doplněna kvalitní
úvodní analytická část o celková srovnání přístupů.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka přistupovala ke zpracování diplomové práce zodpovědně a cílevědomě, aktivně řešila dílčí
problémy a využívala i svých pracovních zkušeností ze současného působiště (např. v části Příprava
pozemků pro těžbu). Diplomovou práci zpracovávala průběžně, oceňuji samostatnost a připravenost,
se kterou konzultovala dílčí řešené úkoly.

Otázky k obhajobě:
Kolik bylo za posledních 5 let schválených nových dobývacích prostorů pro těžbu štěrkopísků
v zájmovém regionu a proběhl některý z procesů schvalování (proces EIA) s negativním výsledkem?
V souvislosti s ukončením výstavby dálnice spojující Hradec Králové a Prahu je snaha uzavřít
některou z těžených lokalit (např. z důvodu střetu zájmů)?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci dne 10. května 2013
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