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HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Autor práce Filip Strnad 

Studijní program Bezpečnost společnosti 

Forma studia prezenční 

Akademický rok 2020/2021 

Téma práce Retenční opatření v přehradním profilu na řece Vláře 

Autor posudku Jiří Lehejček 

 
 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 B 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 B 

3 Úroveň analyticko-empirické části práce 0,20 B 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 C 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 B 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 D 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 C 

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 C (1,65) 

 

 

Práce Filipa Strnada představuje ucelený elaborát vypořádávající se s problematikou sucha 

resp. možností adaptace na něj s případovou studií plánovaného VD Vlachovice.  Teoretická 

část je zpracována na standardní úrovni, praktická taktéž, přičemž je doplněna o kvalitní 

mapové podklady. Výhrady mám zejména k metodické části, kde považuji za nedostatečné 

popsání použitých metod. Například zcela absentuje zmínka o používaném koeficientu 

ekologické stability. Diskuzní část práce zcela postrádá citační aparát a představuje tak pouze 

souhrn domněnek autora. Na druhou stranu, mnohé jiné odevzdávané práce tuto kapitolu 

neobsahují vůbec. Závěr práce poskytuje srozumitelné shrnutí problematiky s výjimkou 

pasáže, která se věnuje problematice rozvíjejících se zemí, která nemá nikde v předchozím 

textu oporu a je tedy zcela irelevantní dávat jí prostor – navíc subjektivně pojatý – v závěru. 

 

Text je poměrně obtížně srozumitelný, jelikož autor cituje na konci věty až za tečkou. Rovněž 

stylistika vykazuje četné nedostatky, které prohlubují obtíže spojené s porozuměním a značí 

nedůslednost autora při revizích textu.  

 

Celkově však práci přes uvedené připomínky hodnotím pozitivně a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 
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1. Zmiňujete rozsáhlé možnosti přirozené retence vody v krajině. Jaké jsou dle Vás hlavní 

správně-administrativní překážky rozsáhlejší a četnějších opatření v tomto směru? 

 

 

V Uherském Hradišti dne 24.08.2021  Podpis: 
 

 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


