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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Filip Přibyl

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vybrané vodní stavby ORP Uherské Hradiště

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

14

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

6

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

74

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Práce se zabývá problematickým tématem evidence MVN. Autor shromáždil dostupné množství
manipulačních řádů a vytvořil databázi MVN v ORP Uherské Hradiště. Zabývá se též ožehavou
otázkou definice pojmů malá vodní nádrž (MVN), vodní dílo, rybník, vodní nádrž…
Nedostatky v práci:
V teoretické části čerpal autor z omezeného množství literatury, kromě nejnovější práce Pokorného
bylo možno použít i starších prací Berana, Tlapáka atd. V práci chybí výraznější odkaz na terénní
výzkum (pokud byl proveden), z něhož bylo možno vypátrat množství dalších informací o MVN
(např. typ výpustě), zcela chybí fotodokumentace, jež je u databází potřebná. Do srovnávacích tabulek
databází mohlo být přidáno více kritérií (čísla parcel, vlastník, poloha v rámci obce, technický stav) na
základě kterých mohla být provedena ucelená komparace (např. MVN ORP dle vlastníků, průměrná
rozloha atd.), autor se nemusel bát uvést i starší manipulační řády, jejichž vypovídací hodnota sice

není aktuální, ale v základní rovině je stále platná. MVN malých výměr by bylo v mapách vhodné
označit bodovými prvky. Drobné výhrady jsou i ke způsobu citací vybraných odstavců.
Otázky k obhajobě:
1. Byl proveden terénní výzkum?
2. Jaká je dominantní funkce MVN v zájmovém území?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

V Olomouci 15.5.2011

………………………………………………………
Mgr. Jindřich Frajer
oponent práce

