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kriterium zdůvodnění  známka 

 

Typ BP  Jedná se o literární rešerši s přípravnou studií pro další výzkum. 

 
 

Vlastní přínos 1 Práce se zabývá vysoce aktuální problematikou revitalizace vodního režimu 

krajiny odvodněné převážně systematickou trubní drenáží. V práci je 

nastíněn další výzkum revitalizovaného prameniště v k. ú. obce Senotín 

(Jindřichův Hradec). Prameniště bylo revizalizováno před dvaceti lety a nyní 

se nabízí jedinečná možnost porovnat přírodní poměry před a po revitalizaci. 

Poměry před revitalizací byly podrobně dokumentovány kolektivem dr. 

Syrovátky. Největším přínosem práce je kvalitní návrh na obnovu 

monitoringu revitalizovaného území. Návrh vychází z vysoce kvalitní 

excerpce světové a domácí vědecké literatury. 

 

Náročnost 1 a 

formulace cílů  

Práce je přiměřeně ambiciózní. Cíle práce jsou dobře formulovány. V 

návaznosti na ně jsou položeny otázky, které je nutno řešit v další etapě 

výzkumu. V práci jsou nastíněny základní hypotézy o vývoji 

revitalizovaného území. Je představen věcně podložený návrh na obnovu 

výzkumu revitalizovaného prameniště včetně příslušných metodických 

postupů. 

1 

Data a jejich 

zpracování 

 

Literární rešerše je zpracována velice kvalitně, ukazuje na vysokou 

odbornou erudici autora. Citovaná literatura představuje 

reprezentativní výběr z celosvětové vědecké produkce v oboru 

revitalizace vodního režimu krajiny. Jsou reprezentativně citovány 

všechny odborné názory, které se týkají řešené problematiky. V rešerši 

nic podstatného nechybí. 

1 

Presentace dat  Práce prezentuje širokou paletu názorů na vliv odvodnění na celý krajinný 

komplex. Jednotlivé názory jsou prezentovány objektivně a vědecky 

nezaujatě. Je brán v úvahu historický vývoj prezentovaných názorů.  Práce 

přináší vyvážený a erudovaný pohled na celý komplex vodního režimu 

krajiny.  

1 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Text práce je zpracován kvalitně. Kapitoly jsou řazeny v logickém pořadí. 

Členění textu odpovídá nárokům na tento typ prací. V práci nejsou logické 

ani formální chyby. Text je konzistentní, neobsahuje duplicity ani 

myšlenkové mezery. Text je stylisticky a gramaticky bezchybný. V textu je 

zcela nepatrné množství překlepů (např. na str. 19 dole chybí tečka za větou). 

Odkazované práce jsou citovány formálně správným způsobem v 

souladu s příslušnou normou a zvyklostmi v oboru. U přejatých 

obrázků je správně uveden zdroj. 

1 

výsledná 

známka 

 

 1 

1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 

nemohou být hodnoceny jako výborné. 


