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Popis práce:
Bakalář zpracoval analýzu území z hlediska erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávky a
pro vybrané kritické body a profily spočítal základní charakteristiky přímého odtoku. Na základě
vyhodnocení erozních a odtokových poměrů identifikoval území, která jsou nejvíce ohrožena.
Z vyhodnocených dat erozních a odtokových poměrů sestavil pořadí ohroženosti jednotlivých
k. ú., která jsou doporučena k dalším podrobnějším analýzám a návrhům ochranných opatření.
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Celkové hodnocení a závěr:
Odborná úroveň práce je na výborné úrovni. Je vidět, že bakalář vhodně využil získané odborné
dovednosti pro sepsání bakalářské práce. Bakalář zvolil vhodné metody a postupy prací pro
dosažení zadaných cílů. Bakalář přistupoval k tvorbě práce zodpovědně. Využíval pravidelně
odborné konzultace a samostatně zpracovával projednané úkoly.
Využití odborné literatury je na výborné úrovni. Z hlediska formální a jazykové úpravy je práce
také na výborné úrovni. Celkové zhodnocení práce je na výborné úrovni.
Práce je velice dobře sepsána a poukazuje na dobrou úroveň znalostí problematiky bakaláře.
Dále je práce členěna do patřičných kapitol a obsahuje dostatečné množství obrázků a tabulek
vysvětlujících postup prací autora.
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Obsah bakalářské práce naplňuje stanovené cíle. Bakalářskou práci hodnotím kladně jak
z hlediska teoretické části, tak především praktické části. Bakalářskou práci doporučuji
k obhajobě.
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