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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Marian Velešík

Obor:

Geografie-Historie

Název práce:

Vývoj vodního hospodářství na území správních obvodů ORP Litomyšl a ORP
Svitavy

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

19

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

10

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 dvou sousedních ORP se autor zaměřil
na pečlivě a detailně zpracované porovnání historického vývoje vybraných složek vodního
hospodářství. Autor diplomové práce plně využil svých znalostí z druhého studovaného oboru historie a velmi oceňuji, že jako student učitelské geografie, zpracoval výsledné kvalitní mapové
přílohy. Dále také pozitivně hodnotím i veškerou pořízenou fotodokumentaci

a terénní výzkum

vybraných oblastí.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval k řešení úkolů samostaně a aktivně hledal dostupné podklady k danému tématu na
příslušných institucích a hlavně v archívech a kronikách. Na konzultace chodil pravidelně, byl vždy
připravena a jeho přístup ke zpracování byl zodpovědný.

Otázky k obhajobě:
Po prostudování archivních materiálů se Vás ptám, zda by si zasloužilo některé z odvětví vodního
hospodářství ve studovaném území ještě více prostoru než je mu dáno ve vaší diplomové práci?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 9.5.2014

………………………………………………………
Renata Pavelková
vedoucí práce

