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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 
Formulace cílů práce  

a použité metody 
X      

2 
Metodika řešení a práce s daty 

a informacemi 
X      

3 
Práce s literárními a jinými 

zdroji (citace, norma) 
X      

4 
Výstavba textu a jeho logická 

provázanost 
X      

5 
Jazyková kultura a formální 

úprava práce 
X      

6 
Splnění cílů práce, závěry 

práce a jejich formulace 
X      

7 
Odborný přínos práce 

a její praktické využití 
X      

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

Diplomant rozpracoval rozsáhlé a komplexní interdisciplinární téma, které v odborných 

institucích řeší zpravidla tým vybraných a zkušených specialistů. Riziko derivující z aktivace 

hrozby sucha je v současnosti pokládáno za jednu z priorit environmentální bezpečnosti v ČR, 

které může mít dopady i na bezpečnostní situaci. Nejedná se o téma nové, ale donedávna 

považováno za marginální, kdy teprve v současné době jsou pod tlakem jeho negativních 

dopadů vytvářeny metodické postupy s oporou v nových legislativních předpisech, které by 

toto riziko preventivně redukovalo na přijatelnou míru. Z tohoto pohledu je třeba práci 

diplomanta posuzovat jako zdařilé teoretickou aplikaci alternativ mitigace, popř. možností 

adaptace tomuto fenoménu v luhačovickém regionu. 
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V rámci hodnocení současné situace diplomant shromáždil vstupní informace z odborné 

literatury, vědeckých pojednání a třeba i z internetových zdrojů a článků ve veřejnoprávních 

médiích. Přehled literatury obsahuje 100 zdrojů, a to je pro diplomovou práci až 

nadstandardní. Z uvedených zdrojů byly excerpovány relevantní informace, které byly 

následně verifikovány a validovány. Byl takto shromážděn cenný faktografický materiál, 

který může být s výhodou využit i pro navazující práce zabývající se podobnou 

problematikou. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout, že diplomant se nenechal strhnout 

k neobjektivnímu hodnocení rizika sucha a hysterizaci této problematiku, jak bylo často 

neodborně prezentováno v populistických a zpolitizovaných pojednáních v poslední době.  

Vědecké metody práce byly zvoleny vhodně vzhledem k určitému vakuu a neujasněnosti 

postupů a principů řešení této problematiky v celonárodním měřítku. Tím více je třeba ocenit, 

že diplomant se správně zorientoval v problematice a dospěl k reprezentativním, 

interpretovatelným a ověřitelným závěrům, které bude možno dále rozpracovat a precizovat 

např. v navazující disertační práci, jako nástin obecně přijatelné metodiky, aplikovatelné 

v environmentální praxi. 

Praktickou část diplomové práce opřel diplomant o vyčerpávající popis přírodních poměrů 

luhačovického regionu. Přestože Zlínsko není suchem tak fatálně postiženo, jako jiné regiony 

v ČR, i zde diplomová práce dokazuje, že jeho mitigaci je třeba věnovat náležitou pozornost. 

V tomto regionu je ochrana prostých podzemních a povrchových vod akcentována ještě 

naléhavější ochranou minerálních vod v balneologicky významné zřídelní struktuře 

Luhačovických lázní. Ohrožení tohoto zdroje by představovalo ztrátu nenahraditelného 

hydrogeologického fenoménu mj. i s negativními národohospodářskými dopady. 

Návrh mitigačních opatření v kapitole č. 9 zahrnuje pestrou kolekci regulačních, 

organizačních a technických opatření, které by v případě jejich realizace vedly k podstatnému 

posílení odolnosti regionu v oblasti vodní politiky. Většinou se ale jedná o nápravu chyb, 

které se staly v minulosti. Protože se jedná o celonárodní dědictví minulosti, je možno návrh 

mitigačních opatření aplikovat i v jiných regionech ČR. Možnost jejich realizace je však 

limitována ekonomickou situací, popř. naléhavostí celospolečenské objednávky. 

Na neposledním místě je třeba zmínit, že diplomant zpracoval svoji práci ve složitém období 

na pozadí koronavirové krize, kdy na celém území ČR byl vyhlášen nouzový stav. V tomto 

období pracovaly veřejné instituce, odborné organizace i komerční subjekty v omezeném 

režimu a možnost přístupu k potřebným podkladům i konzultace s odborníky byla limitovaná. 

Přesto diplomant prokázal dobrou orientaci v dostupných informačních zdrojích a schopnost 

navázat s nimi kontakt. 

Jednotlivé kapitoly diplomové práce jsou většinou vyvážené a někdy poněkud větší množství 

shromážděných a zpracovaných dat vyžadovala povaha zadání a požadavky na tematický 

záběr práce, které by jinak jistě poskytly látku pro několik diplomových prací méně 

náročných autorů. To však současně dokládá hloubku vtažení autora do řešené problematiky 

a jeho zaujetí zpracovávaným tématem.  

Po grafické stránce je diplomová práce zpracována kvalitně a na téměř profesionální úrovni. 

Orientace v jednotlivých kapitolách je dobrá a výsledná kompozice vyšla velmi příznivě. 

S respektem k etice vědecké práce jsou použité zdroje řádně citovány a rovněž obrázky, 

tabulky a grafy v textu mají korektně uvedený svůj zdroj. 
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Závěrem je možno konstatovat, že předložená diplomová práce je svojí kvalitou předurčena, 

aby se po dopracování a pilotním ověření v jiných regionech stala základem disertační práce 

doktorského stupně vysokoškolského vzdělávání, popř. jiné vědecké práce. Její závěry by 

bylo rovněž vhodné prezentovat na některé vědecké konferenci, popř publikovat 

ve specializovaném odborném periodiku. 

 

 

Kontrola plagiátorství: 

 

Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát. 

 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce: A – výborně. 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 15. června 2020 

 

       

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 
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