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Název práce: Národní parky Lotyššska 

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. 

Oponent: Ing. Veronika Říhová 

 

 

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Hlavní cíl práce, tedy charakteristika současného stavu národních parků v Lotyšsku, byl 

naplněn.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Po stránce metodické je práce vyhovující. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost. 

Autorka neopomněla vložit také kapitolu věnující se metodice výběru národních parků.  

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Autor se v práci zabývá národními parky Lotyšska. Je chvályhodné, že si vybrala nepříliš  

tradiční turistickou destinaci a naopak v práci dokázala, dle mého názoru, zatraktivnit vybrané 

turistické destinace a přírodní krásy této země.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Zásadní připomínky k vlastní práci nemám. Dle mého názoru mohla autorka věnovat více 

úsilí při zpracování grafických příloh. 

Připomínka k citaci monografické literatury - autor a rok neodděluje se čárkou (např. 

Krutilová 2000).  

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Práce má především rešeršní charakter, kdy se autorka zaměřila na pokus vytvořit ucelený 

pohled na charakteristiku národních parků v Lotyšsku. 
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6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

V práci byla využita adekvátní převážně česká literatura a v hojné míře potom internetové 

zdroje. Autorka mohla především pro některá faktografická data o Lotyšsku využít odbornější 

zdroj než „Klub přátel Lotyšska“. Výhrady bych také měla k použití internetového zdroje 

„www.zemepis.com“ u kapitoly 3. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Jazyková stránka práce je dobré, významnější chyby a překlepy se v práci nevyskytují. Text je 

doplněn i mnoha fotografiemi.  

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Práce charakterizuje současný stav národních parků v Lotyšsku. Také poukazuje na mnohé 

přírodní atraktivity této nám méně známé turistické destinace. Autorka také zhodnotila přístup 

Lotyšska k ochraně přírody a vyzdvihla některé přístupy, které mohou být inspirující i pro 

ostatní země.  

 

9. Celkové hodnocení práce. 

S ohledem na shora učiněné výhrady doporučuji práci M. Žipajové k obhajobě s hodnocením 

-VELMI DOBŘE -. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1.6.2010 

 


