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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce se zabývá charakteristikou CHKO České středohoří. Analyzuje přírodní podmínky i kulturně-
historické zajímavosti s návrhem opatření pro snížení negativních dopadů turistického ruchu i
návrhem itineráře poznávacího zájezdu. Doprovedem jsou vlastní fotografie a GIS mapky autorky.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala dlouhodobě, aktivně a samostatně. Konzultovala pravidelně a kozultací využívala
konstruktivně pro řešení konrétních realizačních problémů. Snažila se rovněž vstřebat základy práce v
GIS, což se podařilo.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Dle mého názoru byly stanovené úkoly splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- str. 3, 14 - citace "AOPK" není vhodná, byť je v seznamu literatury adekvátní zdroj
- str. 5 - "skalních útrapů" - zřejmě skalních útvarů
- str. 21 - užovka podplamatá je Natrix tessellata, ne "resellata"
- str. 21 - orlovec říční je Pandion haliaetus ne "baliaetus"
- str. 24 - do mapy LVS se z mapového serveru ÚHÚL neexportovala adekvátní data
- str. 35 - borůvka černá je Vaccinium myrtillus

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce práce splňuje kritéria kladená na tento typ absolventských prací. Po jazykové
stránce je práce standardní úorvně, gramatické chyby či překlepy nejsou příliš frekventovaným
jevem. Grafický doprovod představují převážně vlastní fotografie a GIS mapky, u GIS mapek však
byl při transformaci do Bc. práce bohužel zvolen přílišný kompresní faktor JPEG, což snižuje jejich
kvalitu.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce do značné míry transformuje poměrně sofistikované materiály AOPK a knižních titulů do
čtivého a pro laiky srozumitelného textu. Svým zaměřením se snaží přispět k poznání této oblasti.
Publikační zhodnocení práce v odborném periodiku není proto cílem, nicméně využití formou
"průvodce na cestu" je vcelku představitelné.

7. Celkové hodnocení práce.
Autorka se snažila o tvorbu vlastního textu shrnujícího přírodovědný a kulturní potenciál CHKO ČS
pro turistické využití i ochranu přírody. Nevyvarovala se některých textových a faktografických
kostrbatostí, nicméně se celou dobu snažilo o vytvoření vlastního textu nikoliv podle hesla "doplň
text převzatý z internetu vlastními slovy". Rovněž projevila nemalé úsilí ve sběru vlastního
fotografického materiálu a doprovodných map vytvořených v ESRI ArcGIS. To lze hodnotit jen
pozitivně, práci proto doporučuji k obhajobě.
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