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1)  Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 Hlavní cíle bakalářské práce sice nejsou v textu explicitně řečené, nicméně vycházejí z jejího zadání. 

Zpracování geografické charakteristiky CHKO České středohoří s důrazem na hlavní prvky ochrany a 
návrh itineráře poznávacího zájezdu na vybrané lokality v oblasti. Předložená bakalářská práce odpovídá  
v tomto smyslu svým rozsahem i obsahem uvedenému zadání. 

2)   Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
případně jejich úplnosti? 

 Vlastní práce se kromě úvodu a závěru sestává s pěti logicky navazujících kapitol. První rozsáhlá kapitola  
obsahuje fyzicko-geografickou charakteristiku území a je vhodně doplněna převzatými i vlastními 
mapovými podklady a fotodokumentací. Zde bych pouze v části věnující se květeně CHKO doplnil více 
informací o specifickém výskytu orchidejí, včetně velmi vzácných druhů. Přehlednou kapitolu věnující se 
hlavním prvkům ochrany, včetně tabulky všech maloplošných chráněných území, jakož i následující návrh 
itineráře poznávacího zájezdu, opět vhodně doplňují mapy, tabulky i fotografie. 

3)   Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 Předložená práce ukazuje autorčin osobní zájem o krajinu Českého středohoří, a snahu prezentovat její 

vyjímečnost v rámci CHKO ČR. V práci nechybějí ani žádné zásadní informace o tématu, nicméně 
výsledné nedůsledné zpracování některých kapitol a velké množství gramatických chyb kazí celkový 
dojem. 

4)   Jiné poznatky, kritické připomínky. 
 Jak již bylo naznačeno, práce obsahuje větší než malé množství chyb související zejména s 
 nedostatečnou závěrečnou kontrolou textu. Jak jinak bychom si mohli vysvětlit např. chybějí část věty v 
 úvodu kapitoly 5 na str. 35, přehozené kapitoly 5.1.3 a 5.1.4 v návrhu itineráře cesty v téže kapitole. Na 
 straně 25 v kapitole 3.1. je ve čtvrtém odstavci zřejmě z několika zdrojů nešťastně spojené souvětí jehož 
 smysl mi zcela uniká, na str. 26 nevhodně uvedeno „...na pravém břehu Polabí“ namísto Labe, str. 22 
 Pulsatila vulgaris je koniklec luční, nikoliv zvonec koniklec luční. Nejsem geolog a tak nevím, jaké mohou 
 být xenolity hadců, ale domnívám se, že „fanatické“, jak je uvedeno na str. 6, být nemohou; Milešovka 
 také nebude nejvyšším „hořem“, jak je uvedeno na str. 16 , ale horou atd. Uvedl jsem zde jen pár 
 viditelných omylů, ale v celé práci se  chyb vyskytuje  bohužel více, což zbytečně snižuje celkovou  kvalitu.  
5)   Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 
          Práce nepřináší nové poznatky, snaží se pouze přehledně prezentovat nejdůležitější charakteristiky CHKO. 

Návrh itineráře poznávacího výletu, který autorka zpracovala v závěru práce je dle mého názoru (i vlastní 
zkušenosti) zajímavý a realizovatelný. 

6)   Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 V práci využitá literatura je vesměs relevantní s problematikou zadání. Autorka vycházela z velké části ze 

snadno přístupných zdrojů informací na internetových stránkách zejména AOPK. Domnívám se, že 
relevantních a kvalitnějších pramenů o Českém středohoří, zejména v knižní podobě, je k dispozici daleko 
více.  

7)   Hodnocení formální stránky. 
 Kapitoly logicky navazují, text je, přes veškeré výše zmíněné nedostatky, přehledný a je přiměřeně 

doplněný správně popsanými grafickými prvky.  
8)   Jaký je způsob využití práce? 
 Jediné konkrétní využití výsledků práce v praxi vidím v realizaci dobře navrženého poznávacího zájezdu 

po vybraných zajímavostech Českého středohoří. 
9)   Celkové hodnocení práce. 
 Práci autorky Zuzany Tomové i přes výše uvedené připomínky doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

známkou VELMI DOBŘE. 
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