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Hodnocení území na bývalých rybničních plochách v povodí Nežárky a jeho
potenciál pro další rozvoj

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

6

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

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

5

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

80

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:
Za největší přínos práce považuji zmapování historických rybníků v digitálním prostředí. Slečna
Bartošková se jako studentka učitelské kombinace z vlastní iniciativy naučila ovládat program ArcGIS
a prozkoumala značné množství archivních materiálů. Kladně hodnotím také závěrečné zhodnocení
možností dalšího využití a obnovy ploch zaniklých rybníků.
Nedostatky v práci:
Slabší stránkou práce je zejména metodická část. Metoda výběru podrobněji zkoumaných rybníků je
diskutabilní. Způsob zpracování grafu na obrázku 5 neumožňuje zařazení těch rybníků, jejichž plocha
se zvětšila. Graf na obrázku 7 by byl více vypovídající při použití relativních hodnot. Postrádám bližší
specifikaci uvedené kategorizace využití ploch (str. 46). Dalším nedostatkem práce je často
nerelevantní text - např. str. 52: „Mléko, které Němci potřebovali, se odebíralo od Rudolfa Beránka,

který bydlel v domě č. p. 5.“ Obrázky a tabulky jsou zřídka odkazovány v textu. Kompozice a mapový
obsah přiložených map neodpovídá běžným standardům.
Otázky k obhajobě:
Jaké další přístupy kromě analýzy historických pramenů lze při mapování zaniklých rybníků použít?
Jak hodnotíte současný stav rybnikářství v povodí Nežárky z krajinářského hlediska?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.
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