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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce Michaely Přibylové i přes drobné překlepy vyhovuje nárokům kladeným na diplomové práce. 

Práce mohla být estetickou úpravou lépe zvládnutá. V mnoha případech bylo nutné kandidátku 

trochu mírnit v používání expresivních výrazů – to ale vychází z do jisté míry „provokativního“ rázu 

práce.   

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle diplomové práce jsou definovány jasně a srozumitelně. Práce navazuje na interdisciplinární 

aplikované studium zneškodňování vod v malých obcích a kandidátka svou práci od počátku 

s hlavními řešiteli (Hupková, Moldan, Perlín) konzultovala. Hypotézy vycházejí z proběhlých 

výzkumů. Pozitivní je, že na výzkumy kandidátka navazuje, rozvíjí je a posouvá dále. Studuje aktuální 

problém a téma, které se týká každého z nás. Přesto se stále na téma dívá geografickýma očima a při 

řešení práce spolupracuje s kolegou z fyzické geografie, který se tematikou také zabývá.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Michaela Přibylová musela prostudovat velké množství technologicky zaměřené literatury a 

seznámit s s mnoha novými pojmy. V rešerši literatury proto tato technologická stránka občas až 

zbytečně převažuje. S literaturou pracuje Michaela Přibylová dobře. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Použité metody byly zvoleny vhodně. Z počátku byla koncepce práce výrazně širší a proto bylo 

zvažováno více metod, později však Michaela Přibylová správně práci zúžila, koncentrovala se jeden 

cíl a zvolila metody, které cíli odpovídají a mají reálnou vypovídací hodnotu. Vzhledem k nakládání s 

odpadními vodami v malých obcích, které stojí často mimo zákon, bylo nutné uzpůsobit metodiku 
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tomu, aby byla získána data reálná nikoliv deklarovaná.   

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je zpracována kvalitně, Michaela Přibylová se nad výsledky zamýšlí a formuluje 

vlastní závěry a doporučení, které jsou cenné a použitelné v praxi rozvoje venkova, územního 

plánování, vodního hospodářství apod. Analytickou část práce považuji za nejlepší část celé práce. 

Cenná jsou krátká shrnutí za jednotlivými kapitolami.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěrečná kapitola je delší než měla být, nabízí mnoho podnětů a klade dost otázek. V této kapitole 

mělo být diskutováno pouze to nejzásadnější.   

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Michaela Přibylová přistoupila ke své diplomové práci velmi zodpovědně, pravidelně konzultovala 

nejen se školitelkou ale také s odborníky na danou problematiku. Práce je cenná tím, že navazuje na 

proběhlé výzkumy, přináší cenné poznatky aplikovatelné do praxe a tím, že se na interdisciplinární 

problematiku nakládání s vodami v sídlech a krajině dívá pohledem sociálního geografa, který je 

potřebný a chybí.  Přestože se některé vyřčené závěry zdají trochu radikální, autorku chválím za 

nebojácnost při „šťourání do vosího hnízda“.  
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