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Hydromorfologický průzkum a hodnocení vybraných úseků v povodí Moravy v kontextu povodňových
událostí
Osnova hodnocení práce:

1. Splnění požadavků zadání
Obsah diplomovej práce Adama Valíka zodpovedá stanovenému zadaniu, i keď sme na začiatku
predpokladali realizáciu na väčšom počte úsekov rôznych tokov a autor nakoniec svoju
pozornosť sústredil na jeden dlhší, ale rôznorodý. Adam Valík na 67 stranách vlastného textu
poskytuje rešeršnú časť, postup vlastnej práce a výsledky. Predložená diplomová práca
predstavuje aplikáciu geografických poznatkov pri výskume v teréne a v praxi, konkrétne
v oblasti hydromorfologického hodnotenia tokov.
2. Přístup řešitele k řešení úkolu
samostatnost
Autor pristúpil k riešeniu diplomovej práce s osobným záujmom. Na vybranom území, ktoré mu
bolo blízke, samostatne realizoval terénny prieskum. Nebral vždy v úvahu všetky moje
pripomienky, ale napriek tomu sa mu podarilo vytvoriť relatívne dobrý výsledok.
využívání konzultací
Diplomant využíval konzultácie v dostatočnej miere a pracoval priebežne. Konzultoval aj
s ďalšími kolegami. Pred odovzdaním som mala možnosť prečítať si takmer finálnu verziu jeho
práce. Následne sme sa s Adamom Valíkom stretli a prebrali sme veľmi podrobne, bod po bode,
moje návrhy a pripomienky. Žiaľ, diplomant viaceré z nich nezapracoval do finálnej verzie, alebo
ich zapracoval len čiastočne (napr. plné logické zjednotenie členenia štvrtej kapitoly; mapy, ktoré
majú väčší priestor, ale nie sú čitateľnejšie apod.). Možno sa jednalo o časový stres, kedy už
nestihol všetko upraviť. O študovanú problematiku však dlhodobo prejavoval záujem a k jej
riešeniu pristupoval aktívne.
3. Dodržení formálních náležitostí práce
Formálne náležitosti študent splnil. Práca obsahuje predpísané kapitoly, je štandardne členená.
Text je zrozumiteľný. Literatúra je po formálnej stránke citovaná korektne. Práca má grafické
nedostatky, ako celok je však formálne vyhovujúca. Predloženú diplomovú prácu odporúčam k
obhajobe.
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