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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Pavla Hlavatá

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Mapování a analýza území zaniklých rybníků ve vybrané lokalitě

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

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

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.).

Klady práce:
Práce se zabývá zajímavým tématem, které bylo doposud geografy z velké části opomíjeno. Práce má
jasnou strukturu, vhodně zvolené metody a přehledně zpracované výsledky. O přednostech práce
hovoří také fakt, že byla kladně hodnocena v soutěži "O cenu děkana 2012".
Nedostatky v práci:
Práce nemá zásadních nedostatků, níže uvedené připomínky jsou pouze okrajové:
- str. 12 Metodika - II. vojenské mapování vznikalo na podkladě map stabilního katastru (od prvotní
verze II. voj. mapování z počátku 19. století bylo upuštěno), nikoliv nezávisle
- příloha č. 2 V mapě by bylo dobré uvést názvy jednotlivých geomorfologických celků, stejně jako
v mapě ve volné příloze by pro lepší orientaci bylo dobré uvést názvy vodních toků
- pozor na kritický přístup k literatuře, historik Míka je jedním ze zásadních autorů věnujících se
rybníkářství, ale působil v době, ve které udávala tón marxistická historiografie, proto je také nutno

opatrně pracovat s obraty, ve kterých se vyskytuje kapitalismus (např. jeho role při zániku rybníků
atd.)

Otázky k obhajobě:
1, V práci není občas jasné co přesně myslí autorka "historickou vodní plochou", jedná se o vodní
plochu vzniklou v určitém období nebo zaniklou vodní plochu? Může tedy být současná vodní plocha
také historická (v souvislosti s mapami v přílohách 8,9,10)?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 4.6.2012

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

