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

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

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

94

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.).

Splnění požadavků zadání:
Cíle stanovené v zadání práce byly splněny. Autorka diplomové práce prokázala schopnost využít
svých znalostí ze studia regionální geografie pro zpracování textu i příloh diplomové práce i pro
terénní výzkum, který byl její součástí. Práce je, i přes své prvotní potíže s upřesněním metodiky a
následným získáváním historických podkladů a dat, zpracována velice kvalitně. Poskytnutá vrstva
historických rybníků z II. voj. mapování musela být pro potřeby diplomové práce autorkou
upřesněna, což považuji za cíl, který byl nad rámec zadání.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka hlavně v konečné fázi pracovala samostatně, invenčně a dle potřeb využívala konzultací.
Oceňuji hlavně samostatnost a dobrou orientaci v práci v GIS, připomínky zapracovávala bez
problémů a kvalitně do mapových výstupů i do textu. Pro svoji práci získávala informace o zaniklých
rybnících z různých zdrojů, např. z obecních úřadů, z příslušných archívů, depozitářů, od starostů

obcí, kronikářů a v neposlední řadě od pamětníků v zájmových lokalitách. Pátrání po těchto
informacích je často nejisté a bez potřebných výsledků, což výrazně ztížilo výběr zájmových lokalit dle
nějakých přesně definovaných kritérií.
Otázky k obhajobě:
Je možné použít jiné vrstvy pro analýzu současného využití ploch zaniklých rybníků a pro půdní
poměry než ty, které jste použila?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 14.5.2013
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