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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

 

Magisterská práce Jana Babického se věnuje přehradě Slapy jako prostoru pro rekreační rybolov. Autor 

popisuje historii vzniku přehrady, a vývoj rybích obsádek podle lokální rybářské statistiky, tedy podle 

násady (počtu a druhů), a úlovku. Tato aplikovaná ichtyologie je nepochybně velmi zajímavá badatelsky. 

 

 
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování 

údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):  

 

Formální úprava je plně vyhovující. Jazykový projev je přijatelný, nikoli dokonalý.  

Například: V průběhu 2. světové války byly vybrány dvě místa (strana 10). 

Konstrukce vět postavená na slovesu býti nepůsobí pozitivním dojmem (celá práce). Zejména 

v případě, že by práce měla výsledně směřovat k publikaci. 

 
3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický 

přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):  

Práce využívá obrovského souboru dat získaných rybářským obhospodařováním přehrady 

Slapy. Role studované nádrže ve vývoji rybí obsádky řeky ovšem není pouze pozitivní, působí 

zároveň  negativně jako příčný práh bránící migraci a obecně průchodnosti toku. Hodnocení 

negativních vlivů oponent postrádá. V případě zvažované publikace by bylo maximálně 

záhodno negativní roli zhodnotit. 

 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:  

- jaký je rybářský tlak na Slapské nádrži (tzn. kolik rybářů v průměru chodí na lokalitu lovit) 

- co vlastně přesně znamená datování za II. světové války? 

- jak by autor popsal přesněji povodeň, která naplnila Slapy v okamžiku dokončování hráze? 

- liší se nějak ichtyocenózy a sportovní rybolov na Slapské nádrži a dalších údolních nádrží na 

Vltavě? 

- lze důvěřovat rybářským statistikám? 

- jsou úlovky nevodem a  sportovními rybáři shodné, co do druhové a četnostní skladby 

úlovků). Nastávají li rozdíly, čím je to způsobeno? 

- má autor  vlastní zkušenosti s rybařením na Slapské nádrži? 
 

 
4. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  

Práce vyhovuje požadavkům kladeným na magisterské práce předkládané na KBES Pedagogické 

fakulty. 

Tedy ji doporučuji komisi k přijetí.  
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