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Formální splnění zadání práce:
Diplomová práce odpovídá plně zadání s dodatkem. Přibližný rozsah práce je překročen
z důvodu velkého množství rybničních soustav a vybavení práce přílohami
odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému, kterou vhodně doplňuje terénní
průzkum. Ten se snažil zpřesnit poznatky vzniklé na základě zkoumání historických
archivních dat, historických mapových podkladů či údajů z odborné regionální literatury.
Struktura práce je logická a její hlavní cíle jsou zdařile formulovány. Hlavní výsledky, které si
autor vytýčil, jsou splněny a v práci popsány.
Mohlo by se mylně domnívat, že soupisy všech současných rybníků na území ČR existují a
autor měl velice zlehčenou práci. Opak je pravdou a ke zpracovávání historických podkladů
z archívů se přidalo i zjišťování údajů o současných rybnících v zájmové oblasti Čáslavska.
Přestože práce byla zaměřena na rybníkářství, autor zpracoval i historické a současné
podklady o hospodářském využití vodních toků, o povodních, o zásobování oblasti pitnou
vodou a obecně o vodním hospodářství.
Pečlivě je zpracována kapitola IV. Diskuze nad literaturou.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je na vysoké úrovni, což odráží výbornou schopnost
autora pracovat s velkým množstvím použité literatury a archivních dat. Citace
jsou uváděny zcela korektně.Počet citovaných prací je dostatečný.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je výborná. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh splňuje
nároky na diplomovou práci studenta geografie. Práce je v textu doplněna tabulkami grafy a
kvalitní fotodokumentací, v přílohách najdeme mapové výstupy k tématu rybníkářství na
Čáslavsku.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Připomínka k mapě na DVD Rybniční soustavy – chybí značka (bodová nebo plošná) pro
rybník v legendě i v mapě.
Plánujete opublikovat další poznatky zjištěné v diplomové práci? A případně v jakém
časopise?
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je preciznost zpracovaného tématu. Práce splňuje a v některých
ohledech i překračuje požadavky na diplomovou práci studenta geografie (část práce již byla
opublikována v recenzovaném sborníku na konferenci ČGS v Českých Budějovicích).

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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