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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

bc. Filip Machula

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Geomorfologické poměry území města Zlína

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

15

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

93

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 podrobné
geomorfologické mapování na území města, podrobnou rešeršní část a většinu 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 charakteristika inventarizovaných tvarů reliéfu. S ohledem na množství tvarů
nacházejících se na území města a četnost rizikových jevů, zejména sesuvů, byly charakterizovany
nejvýznamnější tvary. Při zpracování diplomové práce autor uplatnil tvůrčí přístup a práce je celkově
velmi pečlivě zpracována (s jedinou výjimkou, a tou je volná příloha - podrobná geomorfologická
mapa). V práci oceňují množství velmi kvalitních vlastních fotografií dokumentujících typické tvary
reliéfu na území města.

Otázky k obhajobě:
Kolik dutin typu tafone se nachází v lokalitě na Předním a Zadním vrchu na Mladcové?
Na základě jakého kritéria byly pojmenovány lokality a k jakému místu se vztahuje přesná lokace,
pokud se jedná o liniový či plošný prvek?
V profilech jsou uváděny sklony ploch v %, odpovídá hodnota realitě?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci dne 10. května 2013

………………………………………………………
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
vedoucí práce

