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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

bc. Petr Hůla

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Přírodní rizikové jevy v území a jejich odraz v územně plánovací dokumentaci případová studi: Historické a současné využití údolní nivy v povodí Jičínky

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

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

92

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 prokázal schopnost aplikovat poznatky získané
při studiu při práci v terénu a zpracoval kvalitní diplomovou práci, oceňuji zejména vlastní mapování
využití údolní nivy Jičínky a jeho vyhodnocení včetně kartografických výstupů.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval ke zpracování diplomové práce zodpovědně a cílevědomě. Těžištěm práce bylo
vlastní mapování a hodnocení územně plánovací dokumentace při zohlednění poznatků získaných
při konzultacích se zástupci municipalit. Při zpracování diplomové práce autor uplatnil tvůrčí přístup
a akuálně zařazoval dílčí tématické části. Oceňují i to, že shromáždil množství archivních dokumentů
a fotografií.

Otázky k obhajobě:
Došlo v letošním roce již k nějaké mimořádné situaci v zájmovém území?
Kolik je celkem na toku Jičínky míst se sníženým průtočným profilem?
Došlo po povodních (např. v roce 2009) v některých případech k posunu mostních konstrukcí
do vhodnějších lokalit nebo k jejich úplnému odstranění?
Jak lze hodnotit stabilizaci sesuvu u SZŠ v Žilině u Nového Jičína a kdo ji prováděl?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci dne 7. května 2013
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