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Název práce:

Hodnocení vývoje na bývalých rybničních plochách v povodí Chrudimky - jejich
současný stav a možné změny využití

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

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

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

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

96

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:
Autor splnil beze zbytku požadavky zadání. V zájmové území povodí Chrudimky se autor zaměřil
nejen na zpracování historických vodních ploch z I. voj. mapování, ale vytvořil aktuální mapu
současných vodních ploch i s její klasifikací.
Velmi oceňuji, že autor, jako student učitelské geografie, zpracoval kvalitní výsledné mapy v textu i
jednu volnou přílohu.
Dále také pozitivně hodnotím, že se zaměřil na analýzu záplavového území v povodí a v ní lokalizaci
historických vodních ploch, kde zhodnotil potenciál těchto vodních ploch pro případnou změnu
využití. Nad rámec zadání zařadil kapitolu využití tématu ve výuce.

Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval k řešení úkolů zodpovědně, se zájmem a aktivně hledal dostupné podklady k
danému tématu na příslušných institucích a v archívech. Na konzultace chodil pravidelně a byl vždy
dobře připraven.
Otázky k obhajobě:
Existuje evidence vodních ploch v ČR? Jak je aktuální a kdo ji spravuje? Jak to bylo dříve?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.
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